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"E földön
es

lako~ik a fiarkas a báránnyal

és a párduc
~ kecskefiúval fekszik, (I borjú és az oroszlónkölyök és a kövel' barom együtt lesznek és egy
kisgyermek őrzi azokal." (ezsaiás XI. 6.)

Keresztény hitünk tanítása szerin,'. karácsony napján, mint Isai

tÖTzsök~ból sarja~t vlrags~ál,

ez. a ka-

gyermek született a Vlldgra. Születése plllanatab~n _a

mennyei seregek sokaságának éneke zengett: ,,~.ICS.t!·
ség a magasságos mennyekben az Istennek és e fold"n
békesség és az emberekhez jóakarat!"
Az Or Jézus ez~ mondta: "Boldogok a békességre
igllekezók, mert ők I sten fiainak mondatnak," [Maté l!.'.
9 J Azt talán mindnyájan tudjuk, hogy békesseg nélkul
e' földön nincs boldogsóg. Azt azonban sokan elfelejtik hogy a békességről nem elég csak beszélni, de

am'int az Or Uzus i.<l figyelmeztetett, minden j6igyekezetünkkel törekedni is kell reá: imadkozni, küzdeni
és verejtékezni keU érette. ETTe intett Pál apost'?l is:
"Azért törekedjünk azokTa, amik a békességre és egymás épűlésére vaI6k." (Róm. XVI. 19.) A T6maiakhoz
küldött intelme minden idők emberének szól; " Ha lehetséges, amenyiben rajtatok áll, minden emberrel békeuégesen éljetek." (Róm. XII. 18.)

Az Ur Jézus, amikor egyik túlbuzgó híve Mestere
védelmében szablyáját kirantvan s a. főpap szolgájanak tülé~ levágá, azt mondta.: "Tedd helyere szablyadat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök." (Máté XXVI. 52.)
Ez azt jelenti, hogy az Or Jézus az emberek között
felmerülő ellentétek megoldására a fegyver használatát nem tartot/a alkalmas és megengedhetó eszköznek.
O valóban a Békesség Fejedelme volt. Tanítványainak
is ezt parancsolta: "Valamelllik házba bementek, e16ször ezt mondjátok: Békesség e házna.k." (Lukács X.
S.) Elete vége felé pedig idvezítő tanításaira utalva,
mondta tanít ványainak: "Azért beszéltem ezeket néktek hogy békességetek legyen és bennem." (János
XVI. 33.) Hitte, hogy az ő evangéliumában minden elképzelhető ellentét, ami emberek között támad, b!kés
megoldást talál. Ebben a tudatban hivogatta magahoz
az élet megröviditeUjeit-: "Boldogok, akik háborúságot
szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek
országa." (Máté V . la.) Karácsonya békességre igyekező keresztények hálaünnepe.
1950. december
Dr. Csiki G á bor

Otthont teremtsünk
unitárius Community Church
lelkészének felesége, a K olozsvál't unitárius lelkészi oklevelet szerzett dr. Harringtonné sz.
SzántM VHma írta és közölte az. alábbi slkp
gondolatokat, heU gyülekezeU értesítöjük 1975.
márc. 16-i számában. Angol nyelvből fordította:
Szigethi Katinka.
A

New York-i

Ki, mit sz61na ahhoz, ha háziauzony lenne mint
én, S egl.lenesen a. szemébe mondanák: hália;SZ01IY_
nak lenni, ez aztán igazán nem igényel nagy szellemi
erőfeszítést. Régen tÖrtént ez meg velem, de _ máig
sem felejtettem el. Emlékszem, memlylre megalázottnak éreztem magam, milyen jelentéktelennek mityen
értéktelennek. Nem kis időbe telt, míg m~gamhoz
!értem és meghallottam magamban a csöndes kis
belső hangot, amely azt sú gta: ne higgy neki, neked
van Igazad. Hát nem látod? Azáltal, 1I0gy háziasszony
vagy, egyben otthon-teremtő 1S vagy. A világminden_
ség egl.l pontján létrehozol egy olyan helyet, amelyet otthonnak lehet nevezni. Meg kellett magyaráznom magamnak, hODI.I ehhez nemcsak nagyon. is Sak
szellemi erőfeszítés szükséges; ez a tevékenység
eyész embert igényel. Tenyként kell elfogadnunk: a
házlauzoRlIi tevékenység komolU fizikai, érzelmi es
sul/eml erőfeszites! igényel. Mihelyt meghallottam

magamban ezt a csöndes kis hangot, rögtön sze~t e
szerettem volna kürtölni a világban, haUja meg m ,nden háziasszony és otthonszeret6 férj: semmi sincs
fontosabb a világon, semmi sem kíván több tehetséget, mint az otthon-teremtés, olyan ot.thoné, amelyben szépség, örőm, Vidámság, harm6n1a és szeretet
lakozik.
Mi történhetett
lom egészsége· ~~::;
legalapvetőbb

fl

'0:.
~!

kérdésre a válasz: túl
túL sok a beteljesületlen
sadalomban levd egészséges
Ilyen egészséges irányzat tőrekvés lehetne az, hogy
visszaállítsuk az otthon-te;emt6k iránti tisztele.tet. a
háziasszony, s az otthonszeretö férj megbecsüléSét.
mert csak szilárd, boldog otthonban fejlődhet nek
egészséges egyének. Tantísfthatom, való 'gaz: a háziasszonyi tevékenység annyi szellemi er6feszítést kíván. mint a prédikáClófrás, el6adások tartása, a ta nhás, a valiásó ra vezetése, a tanácsadás vagy ..oármill.len más hivatásos tevékenység, amelyre készul az
ember.
Korunkban, amelyet a bizonytoll1nság és kétség jellemez, kiváltképp a n6khnz kívánok sz6lnl. Nekem ls
nő mondta: "Háziasszonynak lenni ez Igazán nem
19énuel nagl.l szellemi eröfemtésU" Ne nézz1ik Je ef1Jl -

mást .uért, mert az egyik nem

szerkesztő, vag,y

nem

fr könyveket vagy nem cégvezetd, orvos vagy ügyvéd,
esetleg lelké~z, hanem igenis dicsérjük és értékeljük
.u otthon-eeremt6ket, azokat a házt4.Sszo~YOkat, édesanyákat és édesapákat, akik megteremhk azokat az
oázisokat a társadalomban , amelyeket otthonnak nevezíJnk ahol szomjunkat oUhatjuk, fáradtságunkat
kipihe,{hetjük, ahol megnllugszik zaklatott lelkünk,
ahol megújfthatjuk energiainkat s ezáltal képesek le-

Elhunyt Prantner József
Prantner J ózsef nyugalmazott államtitkár, az AlIamt EG'lIházügyi Hiv atal volt elnöke, 64 éves km:ában
váratlanul elhunyt, Na9l1. érdemeket szerzett oz all~m
és az egyház jó viszonya nak munkálásában. Munkasságáért több magas állami kitüntetésben részesült.
Temetése szeptember 27-én. szombaton volt a szekszárdi újvárosi temetőben. Prantner József érdemekben g4Zd6.g életét a kegyelet virágaival boritott ko porsónal mondott búcsúbeszédében Miklós I mre államtitkár az Al/ami EG'lIházügyi Hivatal elnake. va·
lamint Szabópál Antal, a Tolna megyei tanács elnöke
méltatta.
Prantner József 1968-ban jelen volt és felszólalt
egyházunk 1568-ban tartént megalakulásdró! megem~
lékező budapesti ünnepi zSinatImkon es az ott elhangzott megnyilatkozósdro mindig szivesen emlékezünk.

Dr. Ravasz László '
1882-1975
Dr. Ravasz László ny, református püspök, a Konvent
és a Zsinat volt lelkészi elnöke augusztus 6-án, életének 93. esztendejében, hosszú betegség után elhunyt.

A

M?st már elfelejtem a sértést. amely oLy 30k évvel
ezelott ért, mivel elmondhattam lapunk, (l Community
New. s e szerény rovatában azt: nines nam/obb doloO
a.. világOn annál, mintha egy házból otthont teremtun.k, s aki ezt cselekszi, Isten teremt6 munkaUirsdvá
vállk.

Temetése augusztus 13-án volt a budapesti Farkiasréti
temetőben. A vigasztalás evangéliumát gyülekezete lelkésze, Borzsák Sándor pócsmegyei-IeánYfalusl lelkipásztor hirdette. Az igehirdetés után a Kálvin t ~ri
presbitérium búcsúztatta, mint volt lelkipásztorát.
Ravasz László Bánlihunyadon szülelett 1882. szeptember 29-én. Széftelyudvarhelyt éretUgizett, a teológiai akadémiát Kolozsvárt végezte 1904-ben. Egy évet
töltött a berlini egyetemen. Segédlelkész volt Bánfihunyadon, majd Bartók György püspök titkára lett.
1907-ben a sárospataki teológiai akadémián magántanári képesítést, majd a kolozsvári egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az év őszétől a kolozsvári
teológiai akadémia professzora '8 gyakorlati tanszéken.
I90a-ban kötötlt házasságot Bartók Margittal Kolozsvárt. Hál'asságukat 19ten öt gyermekkel áldotta meg.
1918-tól az Erdélyi Egyházkerület főj egyzöje. 1921től
budapesti Kálvin téri lelkész, és a Dunamelléki
Egyházkerület püspöke. 1936-lól a Zsinat és a Kon vent lelkészi elnöke. 1948-ban - püspöki székét átadva, mint püspök nyugalomba vonul~ 1953-OOn, mint
lelkész is nyugdíjaztatását kérte, és utána vidéki otthonába, Leányfalura vonult vissza.
RaV85Z László egyik alapítója a kolozsvári Az Ot
c. református folyóiratnak 1915-ben. Az Egyelemi La~
pok, a Protestóns Szemle után a Reformáms Szemle
szerkesztője. Fő teológiai műve A gyülekezeti igehirdeles elmelete (Pápa, 191 5.), melyet a két háború kö~
zött az unitárius teológiai hallgatók is használtak.
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A katolikus papi békemozgalom ünnepi ülését az
Országház kongresszusi termében tartotta szeptember
23-án, Dr, Ijjas József kalocsai érsek megnyitója u tán
dr. Horváth. Richárd, a katolikus papi békemozgalom
alapító főtitkára mondott bevezetőt és visszatekintett
azokra az 1945-50-es esztendőkre, amikor egy nagy
korforduló közep~n "lapot fordított a történelem".
Mag Béla c. apát, l8Z Opus Pacis igazgatója tartotta
meg az ünnepi ülés főreferátumát. 25 évvel ezelőtt
kev~n voltak azok, kik a történelmi szükségszerűség
talaján bátor kezdeményezéssei megindftották a kato~
likus papok békemozgaimát. Megemlékezett e mozgalmat. ~o~at6, ma már néhai dr, Bánás László veszp:
rémi püspökről, dr. Czapik Gyula egri érsekről, dr .
Beresztóc:" Miklós prépostról és másokról.
- Vallottuk - mondta Mag Béla - , ihogy a békéért való munka nem szfvesség, hanem hivatásunkból folyó kötelesség. Nem ilyen vagy olyan csoport,
p~rt mellé való állás, hanem az igazság mellett való
kiállás. Nem politikai vagy hatalmi érdek kiszolgálása
hanem az egész emberiség - benne egyházunk és ha~
zánk. - érdekének védelmezése,
Referá\tuma . ut?lsb részében a jövővel foglalkozott
Mag Báa. Mindlg a valóság talaján állva reális .tényekből kell kiindulni, és a megoldáshoz ~ kipróbált
elveket rugalmasan és korsz.erQen kell alkalmazni A
békemunkát, a jelen és a Jövő feladatait vállozatl'a'nul
kell folytatni, az Országos Béketanács programjával
összhangban, elsősorban Itthon, hazánk, népünk életének felvlrágoztatásában, a fejlett szoclalls\.a társadalom épl~sében. A békehare nemcsak folytatódik,
hanem szünet nélkül meg is újul. A veteránok és a
2 tJN1TA1UtJS eLET

s~ünk arr.a,. hogy elvégezzük mindazt, amit elvár tólunk a vilag.

fiatalok m eleg üdvözlésével fejezte be Mag Béla rererátumát.
Hazánk kormánya üdvözletét és jókívánságait Mik.Iós Imre államtitkár, az Allami Egyházügyi Hivatal
elnöke tolmácsolta. Felszólalásában többek között ezeket mondotta:
"Mély tisztelettel, megbecsüléssel és szel'eteltel emlékszem meg azokról a bátor, következetes és az akkori kialakulatlan helyzet.en messze lúllá tó, igaz hazafiakról, egyházuk tényleges érdekeit felismerő papokr 61,akik ott voUl8k már aZ indulásnál és a döntő pillanatban feli smerték az utat és vállalták ezen az úton
II járást. Méltán megilleti őket a költőnek, Ady End~
rének szavai: Csak altkor születtek nagy dolgok, I Ha
bátrak voltak, ak ik mertek; I S ha százszor tudtak
bátrak lenni. I Százszor bátrak és viharvertek."
, Dr. Barlha Tibor refolmátus püspök oa Keresztény
Békekonferencia és a hazai egyházak; Pethő TiMr,
llZ Országos Béketanács elnökhelyettese, n Hazafias
Népfront és az Országos Béketanács köszöntését 101mácsolta. A külföldi katolikus békemozgalmak képviselőinek köszöntése után SzáL'a J ános miskolci apát.
n fiatal korosztály nevében Vend ró György eseperes
köszöntötte II jubileumi közgyatést, mely dr. Jjjaa
Józse! elnöki zá rószavával é l" véget.
Délután Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi H ivatal elnöke fogadást adott a GellérlsZ"-illóban,
melyen II m07..galom veret6i n kiWnte\eo!it.ek, II katol!kus és más egyházak vezetöi jelentek meg. A {oglldáson Weisz Fel'ene prépost mondott köszönetet. A
Jubileumi illésen és a fogadáson egyházunk képviseletében dr. Ferencz J ózsef püspök vett részt.

Helsinkiben új reménység született
Dr BaMha. Tibor debreceni reform á tus püspök, orSÚOgg"u lési kepviselö, a'l Elnökl Tanács tagja" a
magyar országgyűlés legutóbbi ülésin, a _ kOr~any
külpollUkai munkáját elcm\l:ö beszámolót kov~tő t.e):
szó lalá.sában minden vallásosan gondolkodo, hIVo
magyar ember nevében , többek között a következőket
mondotta:
Történelmi

visszapillantállában

világos kepet ~1Ii

lott fel a s kolászlika, a reneszáns z, a
relvllágosodás. a Iiberallznllls azon

re.~ormáclo, _a

torekvés.érol ,
mely a természetjog alapján klséreUe mcg a nepek
és államhalalmak egymÁS közötti érintkezésé nek hum ánus jelleget és tartalm" bldos ltani. Sajnos '!.ik.~r:
le lenül mivel a nepek és nem"lc lek egymás kozo~h

vinon;a a lakítasában al: erkölcsi e lvek nem kaptak
mcg az őket megillető helyeI. ~\z erö!zak ellen.ben
minden napos jelenség voU, s ez az erosza.k az ImperJalizmus ban és a kolonialIzmusban eljutott .a maga dicstelen csúcsara.
A népek egymás közötti viszonyát ezért új alapok·
ra kellett helyezni, különben a mi nemzedékünknek
azok a súlyos problémá i, amelyek a népességnöveke. dés, az éhség, az energiaforások csök_kenése, az em·
beri környezet \'eszélyeztetettsége, de foleg a tudomány
és technológia ,,segitségével" létrehozott pusztító
fegyverek formájában vannak jelen a mi mindennapi
életünkben, elpusztulássai fenyegetik földünket, emberi nemzetségünket. A szocialista eszmék azok,
amelyek felismerve e:.t:1 a n ngy veszedelmet, tevékenységük központi gondola táva és céljává tették
a n épek és nemzetek egymas közötti viszonyában,
érintkezésében az erkölc;i elveknek hatékonnyá téteIéi; hogy a népek és nemzetek m eg kell értsék egymás t, s fel kell ismerjék köl csönös felelősségüket;
minden n épnek rá kell jönnie a rra, hogy a másik
nepnek éppen annyi joga van az élethez, mint neki
magá nak, és a javakhoz is, amelyekből mindennapi
kenyér lesz.
A szocialista eszmék hordozói egyik sikerüket Helsinkiben érlék el ez év nyarán - hangsulyozta dr.
Bartha Tibor püspök, országgyűlési képviselő. Az ott
elrogadott záródokumentum 10 jJontban foglalta ösz·
sze azokat a subályozó elveket, amelyeknek érvényesillnie ,kell a népek egymás közötti viszonyában.
Euk a uabalyozó elvek magas erkölcsi értékűek.
Ebben rejlik Helsinki nagy jelentősége. Ezeket a magas erkölcsi érteket képviselii szabályozó elveket a
n épek és államok nem léphetik át csak úgy minden
további nélkül, mert a szocialista eszméket hordozó

népek tevékenysegének köszönhetően a világ népeinek
n~gy többsege ma m á r öntudatosan tekint a nagy
vIlágproblémákra, s az államok vezetői ma már
nem hagyhat ják figyelmen kivül népüknek békeóhaJát 5 a nagy kérdések megoldásának egyetlen helyes
megoldási módját: a békés megoldást.
A továbbiakban dr. Bartha Tibor szólolt a magyar
kormányküldöttség helsinki állásroglalásának jelentőségéről. Arról! hogy min(Iannyiunk lIzivügye, hogy
1\ helsinki megallapodás eljusson az egyszerű embermilliók tudatáig széles e világon. Tudatossá kell tenni, hogy. lehetséges megteremteni egy uj, jobb, bé.
késebb Világot, amelyben nem kell félniük a puszti.
tó fegyverektől, de örvendhetünk a józan én által
megszaboU rendnek. Lehetségcs egy uj, jobb és békésebb világ, amelyben 3 visszahúzó erök egYle ke.
,·esebb teret kapnak s a bizalmaUanság eltűnik az
emberi szívekboi és fejekből.
Örömmel állapUoUa meg dr. Bartha Tibor, bogy
1\ helsinki megállapodások létrejöitéhez a magyar
kormány és az egész magyar társadalom jelentős
erőfeszítéssel járult hOzzá. Ebből a nemes és a.z egész
emberiséget érintő munkából a magyarországi egyházak is kivették részüket. ,,1\ magyarországi kereszténység őszinte odaadással támogaija társadalmunk
közösségét, a hazafias és humánus célkitűzések munkálásában, Ma már nem szorul blzonyUásr-a, hogy
hazánkban az istenbivő keresztények a maguk bItel\' 1 meggyőződésével nem tartják összeférbetdlennek
a szocialista Magyarország építésében és az emberi·
ség békéjének meg1eremtésében való részvételi, sól
egyenesen keresztény hitük parancsának, az embe!"szeretet Krisztusának engedelmeskedve vesznek részt
e célkitűzések munkálásában." Ennek bizonyíiására
két 'fontos eseménynek adott bangol dr, Bartha püspök. Egyik a Keresztény Békekonferencia siófoki ülése és az ott végzett munka, másik a katolikus békemozgalom 25. évfordulója. alkalmából tartalt (innepélyes ,nagygyűlés a parlamentben. Mind a. kettő
arról teU bizonyságot, hogy egyházaink magyar né·
pönk, illetve az egész emberiség felemelkedéséért, egy
jobb éS békésebb világért munkálkodnak.
Az 1969. évi budapesti felhívássai valóban ..új reménység született", EUt erősitet(e meg Helsinki. A
magyar delegációt vezető Kádár János Helsinkiben
elhangzott, gondolatokban ·gazdag felszólalásábOl a
jövőre vonatkoztatva, mindannyiunk további kőteles
sége e szellem ápolása, mert " meggyőziidésünk mondoUa Kádár János - , bogy Európa minden né·
pének legfőbb kivánsága a béke",

Az IARF mor"treali kongresszusa
S1i)vetsége (lARF)
alkalmából a
ez év augusztus
egyetem épületeiLeonard Mason üda z ezerötszázas évek·
m a i Montreál hekeresvén, "álmaik
és
őket sa~
is így

japán
az
. küld ött e_
vIlágnyelven lehetett
n eh é"aéget jelenteU
hagyomá nyon nevel ő-
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Az ottawai unllarius templom, téli feivéleJ, a
templom mögöU !álható az OUawa·folyó.
•
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döU képvisel6knek inkább érdekes volt a buddhista
dr, Nlkkyo Niwano vezette reggeli áhftat, semmint
érthető, a maga térdeplő, ünnepélyes, misztikus szertarIAsával.
A helybeli nagyon s7.ép unitárius templomban rént
veltünk egy szombat esti áhCtaton és egy vasárnapi
nemzetkó7.i istentis7.teleten, Előbbi során verseket, idé•

///
J

/í•

•

•

•

•

felolvasott tanulmányában arra a
vállIszt, hogy Schweitzer Iiberá1illn~
rl7lfogás~nk szerint, és mi vott I
hite, Elolldó s:reri nt '
mértékben a mi
haladt. Az
vevök lelkes
szavakkal
azokm az
flLad6
Adams
koztak a strassburgi
díjas
A,
nl bizollsúgban készíteUe
~!~ ~
A bl1:oU.s(igok kidolgozfeladatait a ma i vi!{lg
számára, a modern
megközelitésének lehetőségeit, ,a világ
k07.őUi dinlógust, valamint
a béke:, az I ga.~g
:az emberi jogok gondo l:ltkörét.
A b!ZOUságl Jelentesel~ ép púgy, mint a hoZ7ils7.6Iók
hangsulyozták. hogy a szervC'l.elt vallások szemmelhit_

Az IARJo' montreáli kongresszusá na k meg nyitó

ül ésén dr, B. Raymond lIemulatja a végrehajtó
bizottság tagjait, ba lról : D. Gehrmanll főtitk ár,
,1\01, Nezu to lm ács, dr, N , Nlwano, dr, 1), Greeley, dr , J. KieJt y le l é pő el nök , taka rva L. l\o1eiJer az ifjuság k é pviselője, d r. n. Sehlölermann
ale lnök , dr. C, Howlet!. ól nök képvise l ője, dr.
Ferencz J ., dr. Ko vács I. ajus, az uj elnök. dr,
D, Kafka, prof. dr, J , va ll Goudoever, W.
,,",clUilI an, prof, dr, P . Dalbe rt,

Az IARF-kongresszus szünetében dr, N, Niwano japánl elnök b eszélget püspökünkkel.

%eteket és dalokat halIgaUunk, valamint egy p áros
művészi táncban gyöny ö rködtUnk. Az ünnepi swlgá·
laton William McMilIan észak-frországi lelkész tartotl
lelkes beszédet és M ason lelkész vezetésével egy sok·
nyelvű "bábeli" imádság után la szép számú gyülekeze t
m egható pár pe rces csendes áhitatba merült. Asztal
mellett ülve, külön kis kehelyből vettük az úrvacsorát,
ami bár számunkra szokatlan volt, ünnepélyes komolysága áhitatot keltett m indannyiunk szívében.
Minden reggel, a kongresszusi tárgyalások előtt, más·
más nemzet képviselői tartották az áhítatot. Libe ralizmusunk szép példája volt lIlZ a tUl'elem és érdeklődés,
mely a résztvevőket je'1 !emezte; a kis tanácsterem
mind Ig szöknek bizonyult.
Kül ön alkalmakon tanácsk ozott a gyÜlésen részt veti
nők csoportja. Tárgyalásaik témája "az emberiség közös te'tvérisége", szervesen lIIes7.kedeLL a kongresszu s
rő gondolatába, az "egység" keresésébe.
Az ame r ikai George N . Molrshall lelkész vezetésével
emlékbizottság alakult Schweitzer Albert 5zületésének
századik évfordw 6ja alkalml'l b61. A z elnöklő lelkész

hatóan gyengülnek és fokozatosan elvesz tik tarsad ll·
lomformltló e'·cjüket. Az emberek kevesebbet IÖ rödnek vallásukkal. Tekintélyüket esnk II jéZUSi szeretet
maradéktalan gYllkorlás:'iban örizhetík meg. Enn ek, a
szeretetnek kell ma is fellét!cnUi él'vönyesütnie Ugy
szavainkban. mint cselekedeteinkben. ,Jézus azt. 1..1111·
totm, hogy mennyei Atyánk szere~ minket, mlnd.en
gyarlós:'igunk ellenél'e. s e nn ek a nemes érzésnek bir:
lokába n ml is legyőzhetünk mi nden akadályt, .am!
egyéni vagy közösségi életünkben adódik. A Názaretl
nem kötöUe hitét különleges h1lgyományokho)( \'ag)'
inlé)(mények hez, csak egyedül ;1)( é l ő Istenhez, A s~..a·
bad keresztények akkor kövelik iga7.1ín ől. ha saJ:\l
csapo!'t va gy gyülekezeti érdekeiken túl. Istennek
olyan értelmezését nyújtják az e~nbe l'e knek . .ahogyan
azt Jézus is 'lelle, nem a holL betuk szolg:\lataval. hanem II s)(ellemnek mindent mej,lszépftő erejével.
A mai kel'csztények akkO!' jámak el helyesen, ha
egyéni meggyő:tődésükel egy áll'lI1dó ö nvi7,sgúlatnak
velik alá, másl'észt, ha dinlóglJsokat folytatnak .J!lásokkal. A jóságnak és iga7,ságn;lk minden formájat meg
kd ! ismel'Oi. 'fudomfisul kell venni, hogy lsten lelk.e
nemcs,'lk egyeUen hit vagy egyház követ~it vihí~OS~
tOUa meg, Az iga7.ság a Illi mel,lszokol! ulwnkon Iul IS
jelentkezik, A szellem fej lödése eJ;}' szüntelen fol.y;lmat. A va llúsnak mindig figyelembe kell venl!l a
plul'ali zm us~ és támogatnia ~~1I llzl.. A SZllb..'l~el\'~~k 
nek is tu domásul kell vemlJok, és tfimog;llmok kell
mások békél él>í tő levékeny.$égét.
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A kcre~zl'énystlg "liberális" sz.tirnyának felül .kell
vizsgálnia szolsálalainak formáit. mert aZ?kban mmd.~
inkább terel nyer a keresztény küldetés mtellektuálls
és racionális mcsvilágítása, holott az emberek nem
pusztán intellektuális lények.
lsten az emberi ta pasztalat vilásán át c5Hk részben
ismerhetö mes. Ezért el kell ismern~~k korla~.ozott~
sásunlMt., méJységes bizalmat keli .. ve~unk I stenunk~.
t gy gyengeségeinken is érvényesulm fog lsten ereje.
Ez az alapvető vallásos é lmény nemc5Hk a keresztén)'
egyházakban szerezhető meg. Ha mozgalmunkon kl~
vm valakinek nehézséget jelentenek a ke resztény
szimbólumok, hivjuk őket, hogy ~e:ressük meg azokat
az igazságokat, amelyekben kozösen osztozhatunk
mind:lIlnyiUnk javára.
Az l. sz. bizottság külön jelentése hangsúlyozza,
hogya szab.1delvústg éppúgy mint az ortodO:x k:reszténység, keresvén az élet értelmét és magyarazatat,.el~
JUI Isten fogalmáig. Isten léte megmagyarázza .az ele~
let eJinditó és fenn tartó erőt, amely lehet bar sok~
szor talányos, de a~t61 függetlenüini nem tudunk. Az
élet értelmének keresése és az Isten-keresés egyet jelent.
A kongresszusi viták során kidomborodott .az a meggyőződés, hogy a vaUásrua.k éppúgy, mint a világnak
jövője attól függ. hogy hiszünk~e ebben a jövőben. Az
IARF Ih inni ~Kar bennük. Hinni elsősorban egy dogmamentes, fejlődő, haladó vallásos irányzatban. Világszövetségünkön belül bár hit·formáink különböznelt,
mindannyiunkm jellemző valami közös tulajdonság.
Tudjuk, hogy vullá.s05 dolgainkban mi nemcsak Öl""Ö~
kösök, hanem felfedezők, kutatók vagyunk, és új formák teremtői.
•
Rendllheletlenül hisszük - fogalmazta meg a II. sz.
bi:/"ottság - , hogy fő e rősségünk az értelemszerűseg.
Gondolkodunk, gondolkodunk és újra gondolkodunk.
Az emberi méltóság maga is a gondolkodás képességén
nyugszik. Problémáinkban s az élet szövevényes utain
az értelem az egyetlen biztos eligazító. Egyedül az észszerűség a bizto.~itéka az embeliség jövőjének, amint
Goet.he mondja a Faustban : "az érlelem és remény
együtt virágzik".
Az IARF biztosítani akarja az e mberi optimizmus\.
Minden nehézség és gond eJlenére pozitív hitet akar
adni emberi jövőnket illetően. Vallásosnak lenni ma
nem ugyanazt jelenti, mint a múltban. Ma mas a
kozmikus és a társadalmi szemléletünk. Olyan realltasokkal állun!<. szemben, amelyek eddig ismeretlenek
voltak. Ma Ujra kelJ fogalmazni avallas lényegét és
ez nem lehetetlen; csak nyílt szív és nyitott értelem
kelJ hoz~á. 19y megtalálható a nagyvilág különböző
ségében IS az egység.
..A ly. bi~ottság, de általában a kongresszus és a
kozgy.ulés IS támogatni kíván minden. jó szándékú
béketörekvést, mely az ENSZ keretein belti!, de azon

klvti! is, egyérlelmGen a Jövőt és az emberiség béké~
jét akarja biztositani.
A közgyaJés a szokásos tárgysorozati pontokat _
fötitkárl és gazdasági jelentések, új tagcsoportok fel~
vétele stb. - meghallgatva és elfogadva, megejtette a

,

A montreáli kongresszuson: 8 artök Beláne,
püspök, rögondnok, k issé t akarva Bajor János.
E. MOHN I KE, HAMBURG felVétele
tisztújitást. Az 1915-78. évi ciklusra elnöknek dr. Ko~
vács Lajost, a legrégibb unitárius egyház püspökét választollta meg teljes egyhangúsággal. Igy aZ IARF
történetében első Izben került szocialista államban élö
egyház képviselője I8Z elnöki uékbe. Alelnök ismét a
német dr. Heinz Schlötermann, pénztáros a holland
W. St. Kroese lett. Főtitká ri tisztében megerősítette a
kongresszus az eddig is sok érdemet szerzett, körUnkben is jól ismert Diether Gehrmann lelkészt. Az 1978.
évi soron következő világgyű l ést 1978-ban Ox fordban
fogják megtartani.
Baj or János

A békéért és igazságosságért
A keresztény békekonferencia siófoki ülése
A .szeptemberben tartott ülésekre

a Balaton-part
nyál"las n~p~~n~yel fogadta a különbözö országokból
~.rkezelt k lkuldötteket és meghivott vendégeket Az
unn.epélyes. megnyitóra és a plenáris ülésekre a' sióf?kl varosl ~nacs tanácstennében került sor. Niko~
dlm metropolita megnyitÓja után a hazai ökuméne
nevében. dr. Bartna Tibor püspök-elnök, Siófok várnsa nevebe~ dr. GáU István tanácselnök köszöntött
az C/.:Ybegyulteket.
e
A konfe~clá.t a Magyar Koatolikus PüsPöki Kar
és a katolikus békes~rvezetek nevében dr. CserMti
J.ózse1. pécsi megyé~pilspök. a püspökkari konferencia
tllkára mondott köszöntöt. Dr. Héczev László professzor az Ors7.ágÜS Béketanács üdvözletét tolmácsolta. Az Egyházak Világtanácsa nevében dr. K. Heber,

•

az Európai Egyházak Konferenciája nevében dr. G.
G. Williams szólt. Dr. Tólh Káro1v részletes és az elmúlt évek minden jelentoo eseményére kiterjedő beszámolója után a tanácskozást megnyitó előadások
hangzottak el. Dr. M. J. Yutzis argentin professzor
nA keresztények és a fels;r.abadulás folyamata". dr.
James E. Will amerikai profess~Or: .. A keresztények
elhivatálla a békéért és Igazságért való egyiittmOkö~
désre", dl'. Pr-öhle KáToly profeSSlllOr .,A keresztények
együttmunkálkodása egy Igal'Ságos békéért" c. tartottak előadásokat. Dr. BOgnáT József akadémikus,
mint felkért szakértő a világgazdasági kérdések öszszefilggé$elről tartott el6adast.
Miklós Imre államtitkár, az AUaml Egyházügyi Hivatal elnöke, munkatársai kfséretében a legnagyob b
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balatoni hajón .adott fogadást a vendégek tiszteletére ragyogó napfényes idöben.
tanácskolAsok négy szakbizottságban folYL\.ak, melyek vezetését ,a, követ!rew neves sz.emélyi$égek láll1:?~
el: teológiai: Ch. Baete ghana! professzor; nem:retkoZl
politikai: dr. H. V. Devadas indiai professzor; gazdasági_ókuménikus: A. K. 'fhampy i'.1dia1 professwr;
adminisztratív: dr. H. Hellstern sváJci, a KBK alelnijke. Ebben az utóbbi bizottságban szólalt fel
• püspökünk is.
. ..
Losonczi Pál, népköztársaságunk Elnö:u Tanácsának

A

elnöke fogadta a konferencia küldőttségét.
A .. utoLsó este a Magyarországi Egyházak Okumé-

nikus 'Ilanácsa adott fogadást a ré!;:á\tevók tiszteletére melyen ' dr. Bartha Tibor püspök a megjelenteknek bemutatta a Tanács rendes és társult tagjait,
utóbbiak között egyházunk képviselőjét is.
.A tanácskozás "a keresztények elhivatottsága a békéért és az Igazságosságért való együ1ltmúködésre"
témáról az ézsaiási ige ,,$ az Igazság gyümölcse béke
lesz" jegyében folyt. A tanácskozásokat, ahol a plénumon is sok értékes Iels 7Ólg Jás hangzott el. a konferencia által választott köve~kező elnökség vezette:
elnök: J. R Chandran indiai professzor, alelnök:
Nicola e CornecJnu romániai
metropolita; tagok:
Esther Coker Sierra Leone-i asszony és dr, Carl Soule
amerikai -professzor ,
A teológiai csoport a békernunka fő indftékait igyek~tt tisztázni, megállapítva, hogy Isten szentlelkének
bennünk munkálkodása békével ajándékoz meg, s ez
lIbat talál a társadalmun kat alkotó embertestvéreink
béketörekvése felé, H asonlóké ppen I sten igazsága is
találkozik az emberi kap(;SOlatokban jelenlevő igaz-

&ágokkal. <Mindezekben
a ka'""'·
~I··-kba
I
II
..........
uo,v
n j een
van
bd
ou sz..1.a ~ .. g S1.e .eme, tehát nagymértékben fü
a
~ék:iék~l a ml tevékenységünk.töl, sá{{irkod{i~~nk
A

politikai ."k:érdése]Qkel

foglalkozó CSOport tevéke~ége :- vIlagbéke Időszerű kérdéseire irányult.
Orommel állapította meg, hogy a világ békéjének rő
támasza, az öt kontinens százmilliói eredményesen
dOlgozta,k és dolgoznak, és készek s~benéUli ujabb
feladataikl~<ü . ~ a nehézségekkel is. "Ei1kö1csi felfLd.?tot ie!Jesltünk, amikor gyakor lati lépéseket l.eszunk 'a bIzalom kiépitésében."
A gazdasagi kérdésekkel foglalkozó csoport;
._
!ággazda~g újjárendezésének problémaival fogl~\,:~_
zott. A lelen,leg hé:trányos helyzetben levő társadalmi
esoporto~ súlyos nehbMgei. életszinvonalbeli hiányosságaI mel~ett nem mehetünk el részvétlen lélekkel. Az e tektntetben elérhető siker feltételezi a leszerelés szükségességét, a fegyverkezési verseny által teremtett feszült helyzet feloldását <az ENSZ békemunkáján:ak Cokozás..-'it.
'
. Az adminisztra~iv feladatokkal megbízott csoport
Igyekezett feltárot azokat a lehetőségeket, amelyek
révén fokozottabb mértékben be lehet vonni a békemunkába oa nőket és a fiatalokat,
A !Keresztény Békekonferencia FOlytatólagos Bizottsága siófoki ülésének t.áró ertekezletén
Nyikodim
metropolita összegezte .1. tanácskozás eredményét: a
siófoki ülés tovább erŐ6ítebte azt a meggyőz6désünket,
hogy rtartós és igazságos békét cs:1k az összes békeerák összefogott munkájával lehet folyamat06an biztosítani.

Az unitárius gondolkodás nagyjai...

Frank Lloyd Wright
(Gondolatok a ,.Test amentum" megjelenése kapcsán)
"Az UN ITY-templomban apáink unitárizmusa jutott küejezésre épület formájában egy ivadékuk révén. Az "Umtárius" es.zme az egység volt. Az unilóriusok a d":)log egységében hittek. Nos, én itt olyan
épületet akartam epíteni, amely kifejezi az egységnek ezt a mindent átfogó el"telrnél." Televíziós nyilatkozatának ezekkel a szavaival vállalja tudatosan

A mad iSo ni unitárius templom, lVright a lkotása
az unitárius gondolatot, és unitárius voltát Frank
LlOYd Wright. a XIX. század végének és a XX.
század elsó felének egyik legmlgyobb ép~tésze. 186D1959-ig élt, és majdnem hetven évig telO'ezett, mintegy félezer épÜletet. Az "organikus építészet" megteremtője, egy örökké fiatal ember, akiben kilenevenéves koráig megvolt az a hihetetlen dinamika, amely
alkal~~á tette, hogy korának építészet! fejlődésében
végig uttörő szerepet töltsön be. A Guggenheim Mu6 UNITÁRIUS e LE')'

zeum, a " vízesés ház", a Milwaukee görögkatolikus
,templom éppen Ú~ bevonult az építészet történetébe, mint a Johnson Viaszgyár irodaépülete és laboratórium tomya vagy saját háza "Taliesin West"·.
Mi volt az. ami sajál06sá tette miiveszetét? Talán
kezdjük a bevezető idezettel: az egységbelátás. Hiszen miivészetét organikus építészetnek is neve'.lte.
Nem jelenteti ez kevesebbet, mint azt, hogy elvetett
m inden felesleges és értelmetlen eicomát, félretett
mindenféle dogmatikus tradiciót. és épületeit a funkció, 'a szerkezet és a felhasznált unyag tökéletes egységével az embel'i lélek kifejezésé'/el, szimbólumává
tette. TiSzteli és becsüli :1 modern építkezésben a
legkorszerűbb épitóanyagokat, elismeri és használja
a gépeket. Altalában tudomásul veszi, hogy a tech nika és a tudomány óriási mértékben fejlődött korunkban , Az ellen 3Z":)nban a leghatározoUabban tiltakozik., hogy az ember és az emberi lélek mechanikussá válljon, vagy a modern technika és tudomány
rabszolgájává legyen. A gép, a technika, fl tudomány
eszköz il s1.emo!:ben. Az emberi
I
kiteljesedésének
az eszköze, és czért vezeti bb~'l:'~:~~:;::U~
gondolattal, hogy "az
~
nem
;ilá;;~
a Cilozóflót: szüksége van
akür a szeme
a. .
"a költő a mé l'llökben a mél'l1ők a köJtóben es
mindkettő az építészetben együtt kell dolgozzon. egy
életen át" . Ebből a gondolkozásmódból logikusan következik '8Z építészet wright! értelmezése. A hellyel, a
környezetlel való szoros egység az anyagok természetébő l a fOl'ma, anyag és szerkezet öszefügllésébő! történő 'kiindulás a tér és a terménet új építészeti értelmezése fels:t.1.badftása - a "fellm:itolt alaprajz",
a térbeJi~ég következetes és racionális kibontakozása. a fény-ámyék játék. új, ter~é.~zete:> és mesterséges fényhatások kutatása az épulet céljának .és alakjának egysége és mindenek felett az egyszeruség.

Gondolkozzunk el ezeken ..1. l"Öviden ismerte tett jelICg'r.c t('SSégokcn. Az egységben látás, ,a tcrmészetne><
egy sajátos megbecsülése, az állandó halad~s gon~o
lata és az élet organikus szemlélete éppen ugy, mmt
3Z emberi léleknek és alkotóz5cninek mindenek felelt való ti u.telete, olyan szemléletmód beli sajátos~.
gok amelyek akkor is árulkodnának mcgalkotól><
unlÍoá rius voltáról, ha ltör.ténffi esen mem is \esz tanlÍbizonyságot erről a tényről. Az uni táriu.s gondolkodás
fejl6dése nég)'suiz éven keresztül ezek!'lek a~ alapelveknek a fejl6dése volt. Az a romantikus tlsztaságlÍ sUlbadság.szeretet. amelyről tanuságot tett a
"Testamentum" a tordai törvények sUl.badságvágyának építómuvész i párhuza ma. Az emben lét feltétlen
tlsztelete és a természet értékelése Dávid Ferencnél,
Emel"Sonnál, Martineau-nál éppen olyan gyümölCSÖI(et termett a teológia és filozófia területén, mint alkotónk építőmuvészetében. Egy pillanatig sem merném azt állítani. hogy Frank LI<)yd Wrigh t az uniI,áriz,mus né lkül nem lett volna azzá, ami lett, De
az bizonyos, hogy mUvéslctének és egyéniségének kihontakozásában kétségtelenül ó ri ási szerepet játszott,
az unitárius trodíció gazdag öröksége.
Képünk a z! az unitárius templomo! ábrázolja,
amelyre a kezdó idézetben hiva tkozik. Madisonban
áll ez a templom és tervezéséről a művész ezeket
mondja : "a terv . . . háromszöges. Háromszöget alkot
a tető és ezenkivül a háromszögesltésre való törekvés k ifejezésre juttatja a hódolatot is a templomtorony alkalmazásának hagyományára való visszanyúlás
nélkül. A tető maga, amely mindent beborít, mindent a mindenben és minden eg.v~st a z egészbe foglalt, azt mutatja, azt mondja, amit a torony szokott
kifejez.ni, de nagyobb áhitattal fejezi ki, úgy hiszem
formailag és szcrkezetileg is".
Művész volt, költő, filozófus és bátran hozzátehetjuk, unHarius tec.lógus is a SZÓ legnemesebb értel·
mében. tp ítészetében é ppen úgy, mint írásai ban. A
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Ideológiatörténet : H
A VilágOSSág c. havi szemlében jelent meg
fenti elmen Kl anicza y Gábor beszámolója az
MTA 1974. évi öszi vitaüléséról. Az ismertetés
m.á~?d ik részét a szem hozzájárulásával köZO~Ju.k a Világosság 1975. évi márciusi sz.á~
mabol.
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MTA Irod alom tudományi Intézetének Reneszans7.kutató Csoportja az egyetemi tanszékkel együtt
sze:vezett vitaülését novemberben Szegeden tartotta
E:zultal a .~agy ar reneszánsz korának két különbözŐ
problémakore került
a Mátyás k· '1
személye köré
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Testamentumot . ezekkel a gondolatokkal fejezi be.
" Igen sokat hlvatkoztam egy emberibb épltészetl'C
megpr?bálom. hát elmagyarázni, mit jelent számom:
ra, mmt épItész számára ez a szó .. , Az emberi
lényne~ belső természetü tulajdonsága az emberség.
y.alammt a. Naprendszer a ránya.it fényévekben mérjuk, ugyanigy a belső fény, az emberség mértéke.
E:.: ou megOldá.s: az ember, mint vllágos.ság, felette áll
mmden számitásnak. Mint a napvilág 3 természetet
úgy ra gyogja. be ez a belső fény - az emberi fény
- az emben srellemet. Az emberi fény az. ösztönök
felett á!l. Em beri kép zeletünk e belső fény szülötte,
ennek jegyében alkot és munkálkudik: ha meghal
tovább áI'3d a létezés fénye ugyanúgy, miként ~
ember~ élt. ~~gvilág:lsltja az ember szellemét, és
ha. életunkk,é vahk, ha sugárzik belt'Hük a fény: egész
Caltánkat beragyogja .. , Az meberi tudat legdrágább
kincse ez a belső fénysu gár, amelyet szépsignek nevezünk. A szépség az ember fényének ragyogása _
emberi mivoltának sugárzása, amint az épitészetben
a muv:észete~be.n, a filozófiában, a vallásban iga~
I'omantlkus kifejezést nyerhet.,. Bölcsőtől a koporsóig küzdünk a bizonyosságért, hogy életünk fennmarad. Fénnyé lényegülten .. , Mondhatjuk tehát,
hogy az emberség maga a soha nem lankadó fény.
Gyarló tulajdonságaink eltörpülnek a bennünk ragyogó fényesség nagy csodája mellett... Az emberiségnek sok SUlva van e belső fényre, például a
"lélek", Az Istenség egyetlen eUogadható értelme:
az igaz emberség. Végs6 halál és abszolút gonosz
egyszeruen nem lél.e2het hiszen valami módDl'l.'
minden a fényből van. Gonosz nem létezik, a végső
elemzésben: maga az árnyék is a fény SZülötte. Hiszem. Jézus erre gondolt, amikor {gy szólt: az lsten
o rszága ti bennetek van."
F, L, Wright: "Testamentum" dmű könyvét 1975ben a Gondolat kiadó jelentette meg.
Szász J ános

középd~~~';;~í;
vállá
a rene-

;~~:~~:,,~t"~d~á~M:;,~I:Svallásos
a Bibliakérdések~
kritikai
telt lehetövé. A

és reformáció

humanista képzeHségnek a reformáció radikálisabb
ágaival való ös.sz.ekapcsolódását jól megfigyelhetjOk
a XVI. század vége felé Magyarországon is nagy jelentőségre szert tevő antitrinitárius mozgalom történetében.
Pirnát Anta l az "Ariánus Biblia" dmG előadásá
ban az erdélyi antitrinitáriusok ténykcdéseinek egy
új, érdekes oldalát rekonstruálta a források emlfté·
seiböl. A reformáció különböző irlinyzatainak egyik
legjelentősebb fegyverténye volt a Biblia anyanyelvre
való le[ordítása, ami egyben filológiai pontosltásokat.
új értelmezéseket jelentett. Az antitrinitáriusok fó tételüket _ a Szentháromság tagadását -, már kezdettöl fogva filológiai érvek sorával, a Biblia középkorban használatos latin fordításán (Vulgata) tú!nyúlva
- nemcsak újszövetségi, de ószövetségi anyagon is a görög (Septuaginta) és a héber változatok ismereté~
ben próbálták bizonyftani. Lengyelországban létre ls
jött egy anti trinitárius Biblia-fordítás, mely összefo~
lalta a mozgalom álláspontját a vitatott helyek értel·
mezésében. Nagy jelent6ségG lenne, ha tudnánk, hogy
a kor egyik legjelentősebb antitrinitárius központjában, Erdélyben tÖrtént·e ilyen Irányú kísérlet. kezdeményezés.
Pirnát Antal kutatásai éppen ebbe az irányba mulatnak. Antonio Possev!no, egy Báthori István szolgálatában álJó jezsuita tudós és politikUS említésel~
ből hallhatunk arról, hogy a Dávid Ferenc vezette
erdélyi antitrinitáriusok köreiben lépések történtek
.. a Biblia korrigálására, vagyis meghamisi\.ására". A
XVI. század 70-es éveiben Kolozsvárott valóban létrejött egy Olyan "kör", mely az európai antltrlnltáriusok legképzettebb vezetőit összegyujtve, képes lett
volna egy ilyen feladat végrehajtására. Ez Idő tájt
Erdély volt az európai antitrinllárlusok "Igéretföldje", hisz Itt kerülhetett sor egyedül egy antitrl-
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nitári us né7.eteket valló Egyház, a Dávid Ferencet követO ullitárlusok megsor.ervezésére.
A kolozsvári Iskolán egymás után töltött be lektorl állast a mozgalom két kiemelkedő teorelikusa,
a német eredetű Johann Sommer és Marthias VeneGlirius. A 70-es évek elején stir"ün megfordult Kolozsvárott a X VI. SZJÍUldl szabadgondolkodás egyik
legszínesebb egyénisége, CI nézeteiért később máglyahalállal fizető görög Palaeológus Jakab. A bibliakritikai tevékenység feltehetáen az ó kezdeményezésére
indult meg. Az antitrinitárIus vezetők szoros kapcsolatot ta rtottak más országokban tartózkodó tudós társaikkal ls mint pl. a Krakkóban élő Dudith Andrással vagy' a H eidelbergbői, Krakkóból, majd Erdélybői Konstantinápolyba menekült Adam Neusserral.
Feltehetőleg ez utóbbi segítette Palaeológusnak a legfontosabb "segédeszközök", egypár igen régi és hitelesnek tűnő görög bibliafordítás besor.erzésében és Erdélybe juttatásában.
A Kolozsvárott meginduló kritikai munkálatok egy
a n Utrinltárius bibliafordftás elkészítésének bevezető
fázisai is lehettek. Hogy egy ilyen kiadás vagy fordítás elkészilll-e, ai"ról bizonyosat nem tudhatunk a szöveg nem maradt fenn. Az anti trinitárius bibliaértelmezések általunk ismert elemeinek összesítése \
azonban lehetövé teszi, hogy a kritikai tevékenység
alapkoncepciójáról képet alkossunk.
Pirnát Antal az antitri n itárius gondolkodóknál
egyik leggyakrabban előbukkanó vitakérdés, a Jánosevangélium Szentháromságra utaló első részeinek eltéró magyarázatai kapcsán mutatja be, milyen fejlődés vezet az erdélyi antitrinitál'iusok áUáspontjához, hogy magán a mozgalmon belül milyen előrelé
péseket figyelheWnk meg a bibliamagyarázat módszereiben a Kálvin által megégetett orvos és teológus, Servetus ideje óta.
Servetus a meglevő bibliai szöveg hitelességenek elismerésével, pusztán szimbolikus, filozófiai átérlelmezésével próbálta a szentháromságtan cáfolatát alátámasztani. Laelius Socinus - egyik legkiemelkedőbb
követője _ már kizárja a metafizikai értelmezéseket
és helyette grammatikai érveket (az Ige önálló létére utalni látszó " logosz" szó többértelmúségét) hoz
fel. Amikor ezt a magyarázatot a reformátusok (többek között Melius a gyulafehérvár i hitvitán) filológiai érvekkel cáfolják, az Erdélyben tevékenykedő
antitrinitárius Blandrata már megpendíti azt a lehetőséget, hogy az egész "logosz-tan" a Biblia eredeti változatának meghamisításaként került be az
addig Ismert szövegekbe. :E:rveit többek között azzal
is alátámasztja, hogy ami logikailag képtelen a valIasi tételek közül, az igaz sem lehet. Az újszerű vallásfelfogásban egy további lépést jeient Sommer 1571ben megjelenő tézis-so rozata, ahol a szentháromságtan cAfolatára az addigi érvek mellé egy részletesen
kidolgozott Ideológiatörténeti hipotézist áUít: a
Szentháromságra utalni látszó "logosz-tan" a Bibliában hamisCtás, mely feltehetőleg a platonista befoIyá~ alatt álló görög Pál-tanítványok tevékenysége
Idején kerUlt be II keresztény tanltásokba, majd a
későbbi biblIafordításokba.
Ezt a feltételezést támasztotta alá további érvekkel
Dudlth András, aki az antitrinItárius mozgalom teoretikus kérdéseinek megválaszolásá nál saját igen alapos patrisztikai, történeti ismeretei mellett nagymértékben támas7.kodott a kitűnő lengyel humanista.
Andreas Ficlus Modrev[us érveire. A felekezeti álláspontokon feliU áll6 Modrevlus Sylvae címú múvében nagy felkészültséggel és éles logiká"al bizonyította. hogy sem a János_evangélium elsö részeib<!n.
sem másutt a Bibliában nem találhatunk olyan helyet, m.ely a s7.enthárOlTl$ágtan niceai formuláját egy~rtelmuen alatámasztana. Modrevius tételeit Dudith
összekapcsolta Sommer fent említett hipotézisével. ';s
saját kritikai né7.eteivel. melyekben valamennyi fennálló Biblia-változat hitelessé~ét kétségbevonja. A biolia könyvel Dudlth felfogá sában olyan iratok. melyl'"ket a zsidó vallás. illetve a kereszténység rejl ődé~é
nek el56 évszáZ-adalbnn _ az adott ideológiai szükségleleknek megfelelően _ t öbbszörösen is átalakítottak, megváltoztattak az egyes álláspontok kéoviseli'ii,
és az áUrásokra a kü\önböz6 fordítások különi}~en
kedvez6 alkalmat kínáltak.
8 UNITAKtUS eLET

•

lett vol na e7.után egy ,autentikus" Bib, .la-Le~,etségCS
va lozatot rekonstru:\1 I I '
'
bibliakritika' t ék
'sén. e orditani? Talán ép p II
az ariánus I b'hrl "enbY r ff eredményei miatt maradt
"
I a
e eJezetlen, komolyabb nyomo~
nem ha~ó. váll.? tkoz....s. A.z antitrlniláriusok kezdet~n ll:nBlbha-sZöves "feltétlen tekintél yének" ;egyén. I. etve ezt a humanista filológia pontossá avai
gazdagltva nyerték első érveiket a szenlháromJgtan
cáfol.atára. Tud0m;?nyos Igénnyel folytatott vi7.Sgáló~
dá~alk a zonban. s"lukségsor.erúen elvezetlek a középkor i
tekintélyelv telll7'. elyetésére, a Szentlrás egész szö~áe.tthez való ~rJtlltal viszonyulásra. Ha ez saját vi.. 1
an nem I S szolgálhatott számukra megnyugt.ató
biztos végeredr:né!1yt, . nagy lépést jelentett a keresz:
ténység, s a Biblia történetének megismerésében helyes értékelésében.
•

•
A vall<l:sértelme~re felhasznált humanista múvell~g,. a . hittudós lOgikusabb tételei azonban az antitnm~ártus mO"..:galom esetében éppúgy, mint a refo~
mácló más .. ágazataiban, csak szélesebb társadalmi
n:'0z.gasok fuggvényeként nyerhettek tömegbátist. A
hitviták gazdasági-társadalmi ellentéteket fejeztek ki
vagy - ha úgy tetszik - takarlak el. Az antitrinitá~
rius mo~alom ilyen irányú fejlődésére vet fényt az
I588-ba.n lefolyt pécsi hitvita, melyről az egyik [él
Válaszuti György pécsi unit{u'ius lelkész magya~
nyelven íi">isos besz.'tmolót készített. A "Pécsi Disputa", a XVI. század magyar nyelvű irodalmának és a
reformáció ideológiatörténetének igen fontos forrása
~indmáig nem látott nyomdafestéket. Nagy a jelentősége tehát annak, hogy megindultak az első kiadás
kritikai munkálatai; Igy a " Pécsi Disputa" Celdolgozásából adódó eredményekkel két előadás is foglalkozott. Németh S. Katalin a fennmaradt két szövegváltozat egymáshoz való viszonyáról, olvasatuk filológiai problémáiról adott számot alapos textológiai
vizsgalatai a lapján. Dán Róbert elsősorban ideológiatörténeti aspektusból vi7.sgálta Válaszúti és "ellenfele", Skaricza Má té ráckevei refol'mátus prédikátor
nézeteit és II lefolyt vita történeti hátteret.
A református Szegedi Kis István tételeire támaszkodó Skaric7.ával szemben Válaszúti az egész korabeli
antitrinitárius é rvkészlet birtokában lép fel : ismeri és
alka lmazza az "erdélyiek" - Dávid Ferenc, Sommer
és Palaelológus - mu nkáit, téziseit. Sót, a7.okat több
ponton tovább is fejleszti, felhaswál va a birtokában
levő számos humanista bibliakiadlist (pl. Erasmusétl.
Nagy múveltségére jellemző, hogy meg az arám Targum is sor.er~pel hivatkozásfli között. Válaszúti mun··
kásságának elemzésekor Dún Róbert joggal állapítja
meg, hogy gondolatai új fontos állomást jelentenek
az antitrinitárlus ideológia Cejlooésében, mely Dávid
Ferenc tanításait meghaladva egy újabb reformációs
irányzat, a swmbatosság kialakulásához egyengeti az
utat.
.
Kü!önösen érdekes s7..úmunkr<l az, hogy mindez a
tŐlük hódoltság tel'ületén 7.ajlik: fl reformációs Irányzatok küzdelmét, az állandó viták szellemi pezsgését
a török _ ebből II szempontból - semleges hatalma
nem akadálYOzta, sőt. kedvező feltételeket teremtett
h07..zá. A délvidéki és alföldi városok, mezővarosok
mind ideológiai. mind ~azdaságl téren folytatlák addigi tevékenységeiket, életüket. "Magyarország romlása" a török uralom távolrol sem zárta ki e területen' a gazdasági élet, a ~ereskedelem és a .sze~lemi
tevékenység idós7.akos felvIrágzását. A "PécSI DISPUta" és megrendezésének kÖl'Ülményei olyan Ú] adalékot szolgáltatnak mindehhez, mely egyben általános tanulságú : Jól példázza azt. hogy a ~elt;kezeti viták mögött gyak ran közvetlen gazdasági erdekellentétek húzódnnk meg. Ebben az esetben az. ideolÓJi(iai
összetűzés mcgl'endezésének konkrét oka - mint Dán
Róbert kimutatta - az. egymással szüntelenül konkurráló pécsi és tolnai marhakereskedők viszályának
kiújulása.
A többségükben rerormátus tolna iak papja. Decsi
Gáspár 158B-ban eretnekségnek bélyegezte a pécsiek
unitárius hitvallását és ezzel jelen~n r~)ntotta feleke7.etl .,ellenfelelnek" kereskedelmi hitelét. Az
.. eretnekség" _ melyet a reronn~tusok. éppolyan
bannek tekintetIek, mint a középkon egyház. számos,

I

ke ...~skedelmükel ve5wlyezletó szankciót jelenthetett
a pécsi polgárok ellen (pl. nálJás és élelemadás m~
tagadását). Ewrt a pé<:si unitáriusok igyekez~e15 ~I
nél hamarabb lemosni magukról a becstele.mto Je,lwt. Mivel a viszályt lndUó 1011."'8:i pap, Dec ~l. G~spar
nem voll hajlandó nyifvános 'Illan szembeszallm velük Válaszlitiék m<i$ vitapartner után néztek .. A. ~áe.
kevei református polgárok. válla lko7;lak ahltvltara,
igy került SOl" papjuk, Skaflcza pécsi látogatására. ~
pécSi disputa meg is hozta a k~ván~ eredmén~t.
Skaricza nem foga dta el ugyan tam tásalka:t, de elismete hogy a pécslek is al; "frás"-ból keresik az igazságot', tehát nem mondhalók eretneknek.

Sz.éles ideológiatöl·téncli pl'oblémakört ölelt [el a
Rcnes7~1nszkutató Csoport vit.aülése: a humanista keresztes-egyezmény, az antItrinitárius biblia-értelmezé_
sek finom ál"nyalataitól az "eretnek" és az "ígazhitü"
durvIl, de a tö rténelemben sokszor sorsdöntő szembeállitásáig.. A I'cneszán~z és a reformác ió egy-egy eszmetörténeti problémáját felvillantvII a1; elóadások jelentős adalékokkal gazdagították e korok magyar fejlödéséről alkotott képünket. Egy olyan kultúrát körvonalaztak, mely az európai fejlődés szerves résret
képezte, eszményekkel és alkotókkal járult hozzá
azoknak a problémáknak a megoldásához, amelyek a
kor emberét foglalkoztatták.

Megszólal szivedben az (fr
E eimen Jc le ntek m eg az a labbi so.rO.k . a1,
ÚJ E m be r eim ü k ato lik us h eti lap 1974. eVI Ja n.
13-i
szám á ba n .
Ö r ve ndü nk,
hogy
Albe rt
Schw eitze r ta nítása it ka tolik us t estvéreink is
méll á nyoljá k.
.
Az e vangé lik us mIk szüIde U Schw m tzc r Albert szabadelvü t eológia i néze tei r évén ka p csol ~t b a ke riut az IInltá riusokat és m ás szabad e l vű p ro tes lállsoka, egyesítő vil ágsze r vezettel. az JA R F -al, a m ely Uszt ele t beli t agjava választo tt a. Az a labbi írás 1\111ncz F rigyes e va n géli kus lelkész rorditása,
Albert SchweHzcr, aki elllaYl/ta EUl"ópát, hogl/ a
nyomorúságos élelú uégerek orvosa legI/en, elelevel
mutatta be minden jó szándekú ember szamara oz
evangéliumi kereszténllséget. A négerek kérésére csodálatos szépségű bibliamagllarázatokat is tartott (I.
krisztusi békéröl. JflY szemlélődik hívei-betegei eiötl
a türelmes és meflbocsátó Jézusról:
"Alighogy felébredtél és kunyhód elé állsz, jön va ·
laki, akit mindenki gOllOszTUlk ismer és ok nélkt.!
megsért téged. De te hallgatsz, mert Jézus azt mondja: Meg kell bocsátanod! Ezután látod ,hOfly aszom·
széd kecs kéi lelegelték a banánodat. De ahelyett,
hOfly veszekedni kezdenél. csak nnnyit mondasz neld: Az Ö kecskéje volt, cdrt k4r7>Ótolnia kellene eng,em. Ha azonban azt feleli. nenl az ö kecskéje pusztltott, akkor csöndben tovább mész és arra flondolsz,
hogy lsten oly sok banánt érlelt mar neked ... Azután jön az az ember, oklnek tíz csomó banánt adtal eladasra, de ö csok kilencnek az tirat hozza és
a:;:t mondja, hOflll rosszuL számoltál ClZ este. Már
majd1!em az arcába vágod, 11.001/ hazudik, de arra

Az unitárius prédikáció
Ahomilelika, feUogásunk szcrint
akkor szolgálja Istenorsz.ága építését
na az egyhá~i beszéd, a prédikáciÓ
va1?ságos el'Ofonrás és eligazítás a
mal keresztény ember sZlÍmároa. a1:
élet ezemy;i problém.'Ii és feladatai
között. E cél érde"kében az alábbia_
kat szerem6k kihangsúlyo2llli :
1. A prédikáció elégitse ki a vall<iS03 lé!.e k sziik.ségletét és "agyail
szoros kapcsolatban htennel és min:
dennapi életünkkel.
. A prédikáCióban helyet kell JropJon a tUdomány v;ilágossága. meJ,y a
legnagyobb diadala az emberiségnek
mert ez a7. Isten dicsőségének kiáb~
r<'i:r.olódása a röldön a hlv6 emberben ls, a:r.által, hogy II belső. Isten.
161 nyert tehetség.ét rebzlnre h01:va

gondolsz, neked mennyi hazugságod van, amiről csal>
te tudsz, és az l sten megbocsátotta azokat.
A tűzrakásná! észreveszed , h09ll valaki mefltopta
a fádat, amit a messzi erdöböt hoztal. De ismét ráveszed o szíved a megbocsatásra. Délután amezön
dolgOzva fe!ledezed, hogy valaki ellopta a jó késede!
és helyette csorbát hagyott ott, amiröl azonnal Jelismered, ki volt az illető. Most arra gondolsz, hogy ma
mM néflyszer meflbocsátottál. ötöd ször is mefl tudod
tenni, és boldognak érzed magad, Miért? Mert szíved
örül, hogy Jézus akarata szerint cselekedtél. Amikor
este halászni készülsz. keresed a faklyadat a helyén.
de nem tolólod, Most már dühös les::e!, mert ma éppen eleget bocsájtottá l meg. De végül is kö!csÖllkered
a szomszéd Jaklyáját, és amikor leérsz a partra. Jarod, hogy eltünt a csónnkod. mas ment rajta halas;::ni. Dühösen elrejtőzöl egy fa mögé, hOflY majd ralamadj a tolvajra, elvedd a halait és utaTUI feljelentsd
kdrtéritésért. Amíg azonban ígll varokozol, megszólal
szivedben az Or: lsten nem bocsátja meg bűneinket,
ha mi meg nem bocsájtunk eflymásnak. Olyan sokáig
várakozol, hogy Jézus szere tete ismét úrrá lesz rajtad: Jézus arra kényszerit, hogy megbocsássak! mondod és megengedefl, hogy ct tolvaj békességben
tavozzék, még halait sem veJzcd el tőle. Ez annyira
meghökkenti ót, hogy önként 01aadja azokat neked.
Ezutan boldogon es büszkén térsz ha~a, mert ma hét·
szer megbocsájtottál.
De azon a napon, amikor majd Jézus eljön a fo.!uba és te eléje lépsz, mert azt hiszed, mindenki elótt
megdicser, O csak azt mondja neked, amit Péternek:
Nem elég hétszer, hanem ismét hét szer és meg nagyOll sokszor mea kell bocsájtanod. mindaddifl, amig
lst en a te btlneidet is megbocsájtja."

időszerű

am az emberiség szolgálatába állítja.
Napjainkban a hivő ember is elérke:r.etl aNa a magaslatra., hogy mint
lsten. murikatársa, Övele és O általa
k1i:fejlesz.theti tehetsegét és tovább
haladhat a tökéletesedés felé.
2. A prédikació második követelménye (I. béke, a háb01"Ú, a leszerelés és a szolidaritás kérdéseinek meguálaszolósa.
A prédi"kálor 'll szószéken az evangélium szellemében legyen hir:nök;e,
- első hirnöke - a békének, aki
meggyózödésseJ hirdeti, hogy az emberek és népek 'k özött -a béke és szeretet megval6sitható.
A béke egyetemes és oszthatatlan.
E földön minden onépn6k Joga van
békességben élni, bánnelyik konti -

követelménye

nensen is éljenek, legyenek feketék.
fehérek vagy sárgák..
Az egyházak, világvallásdk törl~
netében Kyotóban mondottak kj eloször II következöket: Meg vagyunk
győződve, hogy II nagy vallások történelmi múltjuk nagy különbsége
ellenére mindent meg fognak tenni
azént, hogy az összes hivőket a világ ~Tlden reStéri. egy nagy egységbe rtömörltséK, ez igazj béke meg·
\'aJósltásáérL A vallások között egy
új dIalógus vette kezdetét. Mi unitáriusok, akik az I. A. R. F.-nek vagyunk tagjai, örömmel veszünk reszt
ilyen terméS"zetfi dlal6gusoklban. Mi
azok oldalán dUtunk és állunK akák
keresztények él 9. más vaUást köveUik részére a b&te asztalánál ku-
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,
lönbség nélkül helyc~ 6hajtanak biztositanI.
3, Az llRitdrius prédikádóbcln köteleuégünk az igazságosság, az
egl/enl6ség. cl munkához és az emberseges élethez v.a ló Jogoknak szüntelen prédtkálas.1. Küzdenür'll< kell az
éhség, (l botegség, embertelen életkörUlJnények ellen ott. ahol még az
emberi jogokat semmibe veszik.
A ma vaUásos emberet is é lén ken
érintik ,k oronk jellegzetes vonásai:
az emberi kapzsiság; a vagl/onszeTzés csábítasa. A :keresztény hit és
erkölcsi méltányosság hangsulyozásával megköveteli híveitől, hogya
családi jólétet beesülmes mUnkával.
tiS2l1a lélekkel és ha 'kell, áldozattal
szerezze meg. J ézus szigon.ian elitéli
az enkölcstelen eszközökkel szerzett
javaka'l.
Orömmel
állapítlhatjuk
meg, hogy egyházi beszédekben igen
gyakran esett és esik szó a munka
Igazi értei<érő! is.
4. A prédikáCiÓ őrök témája cl sze·
retet hirdetése és az egymás megsegitése jelentŐSégéne k kihangsulyozása.
A szeretet rnelleht >az egymás m egsegltésének keresztényi parancsM 1.:;
kell hangsúlyoznunk beszédeinkben.
Amikor az egymáson való segitest
helyeu.iik elmélkedésünk kÖ7:éppontjába, egy percig sem szabad megCeledkezni az emberi tennészet gyengeségéról, az egoizmusról - az önzisröJ. Olyan világban és társadalomban élünk, amikor naponként
érezzük,. hogy nagy szüksége van
egyiknek' a masikra. Amig a másik
ember 'ny elve, bőre szlne, vallási
hovatantozása vagy anyagi he lyzete
\'olt a döntó szempont, igazi egymas
irállti gondoSkodásrói. megsegitésröl
nem beszélhetWnk. E gondolathoz
kapcsolódik 0 szolidaritás par.mcsa.
A szolidaritás e!1kölcsi parancs a
keresztény ember számára- a Föld
213 resz.én éhező, szenvedő, szc·
génységben elő milliókért. A szeretet mel1e~t ma oa szolidaritás lett a
l,ereSL.tény élet erkölcs! aranysz.abáIya. Gyakran csak azdkat szeretjük,
azokokal vagyunk srolidárisok, akik
minket is szere~nek, segítenek, d e
mennyivel magasabb rendű az a szerele\., szoijdar~tás, amely,től nem várunk semmilycm viszonzást. Ez a.o::
igazi keresztény parancs, melyet
legtöbbször nagy lelki á ldozattal
szoktWlk csak t.eljes(teni.
•
5. A z uni táriu.i prédikáció szólhat a
tennészetvédelem kérdéseiről ls.
Roaehet Carson amerikai írónö
Silent. Spring cimO könyvében első
ként hiv,ta fel a világ figyeimét a
klórtartalmü szénhidrátoknak. valamint a szerves losz!ortartalmü rovarirlószerCltnek az. ökológiai egyensüly megbontásában játszott rendk!vUl veszélyes szcrepél'e,
HI UN I'l'AIU US tL ~'I'

A mentoni üzend a láírói Iközött
S7..ámos Nobel- díjas tudós voll:
Szentgyörgyi Albert, Jaqucs Monod,
Salvador Luda, Geol'ge Wald és mások, Az ü7.cnet saMtétele: a szennye_
zés. a köm.ytl2et : a levegő, viz. mu nkahely, 'teiltl őfö ld szándékos
- szándéktalan megfosztása önmegujitó képességétől , pillanatnyi gazdasági vagy katonai előnyök érdekéhen, "kiszám íthatatlan köveL'ke:unényekkel jarhat. "Vagy mi öljük mell
a szennyezést, vagy (1 szentlyezés öl
meg minket" üzenik a világ tudósai.
Miét't ta rtottuk sziikségesnek e
kérdésre oly onyomatékosan k itét-ni?
Válaszunk :nagyon világos: A vaUaslélektan
kutatói
megállapítottáok,
hogy miközben a fizikai környezetvédelem megiscsak napIrendre kerülL
az egész világon, a lelki környezet, a
pszichoszféra tanulmánYO'L<'1sa még
csak az e lÖrejelzéseik·ne! tart. Az un itárius lelkész felada<tta, hogy a lelki
szennyezés kérdését az evangélium
fényében úgy világítsa meg, hogy
IsLen v.é gtelen jóságában bizva, l"ádöbben!se hallgatóit alTa, hogy a
vallásos lélek tisztaságá nak m egórzése sohasem voLt nagyobb feladal,
mint napjainkban, amikor nemcsak
a természet, de az egyes vallásos lelkek világát is a nerna tav.aszok eljövetele fenyegeti. Ne apokali ptikus
szinekben vetítsük híveink elé a jövendőt, hanem mozg6sítsuk a vi lág
lelküsmeretét arra, hogy az egyhazak is hallassák S2lavaikat >a természetvédelem problémáinak pozitiv
megoldásában.
6. Ige n aktuális szószéki tém« a
modern
tech.nika. vívmányai által ta,
:naszlott kérdések megválaszolása.

inkább egyre mélyebben hatol be a
termés7.ct titkaiba. és uj vil,ágk:é pe
s/.in te 'Il.'pOnkeml más és más színekkel gazdagodik.
Towmier svájci ldegorvos meg rázóan hívja fel a figy elmet az ember.
érte/ mezé! teren keletkezett zavarokra, mel y különöse n a gyógyászat
terén kapott lábra, amikor egyesek
Szel'int a :nagykonívá valt e mber kém iai és fizikai folyamatok összcssé.
gére zsugorodik össze.
Selye J ános stres:s-elmélele szerint
a nagykoruvá vált egyén mindig
stress alatt van, mert az élet maga
is strass.
Dietrich D. Bonhoetfer sLerint a
nagykonívá lett. hivőnek Istenről
nem a végeken, hanem a kÖ"dppontban, 'nem 'El gyengeségben, hanem a;o:
erőben, ncm a bűnben és a hal.ilban.
hanem az életben és a jóság közepette I'ell beszélni. Az egyháznak
nem 011\. kell á llnia, ahol minden
emberi lehetőség véget ér, hanem
az élet ·horizontjá.n.

,8, Az unitárius lelkésznek aktuális
mondanivalója van, morális-etikai.
slkon is. A nagykorUva lett hivő
emberben is jelen"tikeznek olyan negativ jelenségek, mint a cinizmus,
erkölcsi nihilizmus. emberLelenseg,
kegye tlenség, féktelen szexualitás, az
a~koholizmus és drogokkal való éles,
melyek különösen a fiatalság egy
rés7..énél jelentkezik a világ sok táján. Mutassunk rá ezeknek !.estet,
lelket romboló erejére, és h irdesstik
a te ljes evangéliumot, melyben az
örök élet ajándéka meHett meglaialjuk n test és a lélek jézusi táplálékát.
9. es végül az unitárius PTl!dikáció
állandó témaja kellene legyeu az
imádkozdsról való prerukálás. Zahrn
és Konrad teológiai professzorok sze·
ri'nt a prédikáció mellett az egyházi
litW'gia egyik legneuralgikusabb kérdése az imádkozás. A kérdéssel külön óhajtunk majd egyszer fogl.alkozni.
Hangsulyozni szeretnők, hogy legfontosabb feladatunk a prédikáció
prófétai jellegének megőrzése, ez az
a legmagsabb !követelmény, melyet
lelk-eszein'k szószéki szolgál,atával
kapcsola.tban alkalmas és alkalmal~
lan időben feltétlenül meg kell kö vetelnünk.
Kolozsvár
Dr. Izsák Vilmos

A:z. unitárius lelkész a szószéken
bábran szólhat a tudományos megismerés nagy v ivmánya ir6I, mer.t ezek
az összes népek haladását, és életsZLnvonalának emelését vannak hivatv.a szolgálni. A tudomány csakis
a béke légkörében fejlődhet, amikor
az összes népek al,koló képességei]"
lehelségüik és energiájuk dinamikuS
eröbedobásával gawagi\Jlatják a tudomány tárhá'zá.t.
A nukleáris fiz;ika, az atom titkainak reszbeni megIejtése megnyitot·
ta az emberiség e lött a Tlagy megvalósitasok útját a termelő erők fejlesztésében; az alkotó mWlka tökéletesí1é>ében, a jólét [okának emelésében. De létrehozta a legborz.a1masab b pusztító eszözt, az aLom és hid - -------.,-----._-.--.----_
rogénbombát is. Robert' Qppenhelmeml a követlkező vallomás maradt
az utókor számára: " I me én lettem
K edves Olvasóinkllak
aHALAL _ a világ e/pusztitója" idézet a Bhagavad-Gi-Ta c. hl.nd u Istelltől áldott, kellemes
vallása> költeménybóL
7. Az ember nagykorúvá válása karácsonyi iirmepeket
igen ak tuális téma. A keresztény
ember nagykorúvá válásával mlnd- és bo/dog új évet kívánunk

..----------

Kelemen Lajos öröksége
Mlk6 Imrc dr.,
ef/uMz

romániai
jögondnoka

(I

c. romániai ma!1yar
bukaresti szemleben
Irr cikkel, melynek
Péter idézte a
1973. aug.31.

n"'- magI/ar

c.

di;"

beszámo~

RufflJ közlése alap(IZ alábbiakat:

MUtó Im re irodalomtörténész ~
elsül/yedt gált/áról ir Kelemen. UJJ.os

öröksége címmel. Kelement Jól iSmertem KoloUövárt, s nem tudom

másnak nevez.ni. Tlz éve halt meg.
Kincsekkel megrakott nehéz gálya
süllyedt el ÖI'Ök!re vele.
Kelemen Lajos mindent tudott. De

alig valamit örökített meg. Ma is
látom a magas férfiút, a csendes
szavút amint kísérem K olozsvár ut·
cáin: ~alamennyi mágnáspalota tö'ténetét elbeszélte !I'lekem. Mi kor
Móricz Erdéllléhez gyíljtötte 8Y.
anyagai Kelemen Lajos volt a kolozsvári ' kisérője. Móricz Zsigmond
olYan sajtónyilatkoUltot tett, hogy
Kelemen Lajos egy angyal, akit a
i'egszivesebben magával vinne." E
nyilatkozat után Kelemen nem mert
az utcára menni, csak este surrant
ki otthonából. Szégyenkezett.
Világszerél'ly ember volt. KolozsválTói, Erdélyról, a híres házakr61,
a történeti famíliákr61, ha ez emberileg lehetséges, "mindent" tudott. Mikó Imre szerint egy filozófus így jellemezete: " Ha a .. káptalan .. fogalmára keresek szemléltetó
példát, Kelemen Lajos feje jut

eszembe." Mikó, aki tanltványa, hive barátja volt, Kelemen Lajos rej_
télYét nyitogat ja A Hétben megjelent kitűnő tanulmányában. Kelemen LajOs Kolozsvár levéltárosa
majd
Jevéltárának
nyugalmazott
igazgatója volt, akadémikus is, nem_
7.etkÖú hirű - műve nincs, Miért
-nincs? Mi"ért -nincs annyi, amennyi
lehetett volna? P azarlóan szétszórt.
elbeszélt mindent, ahelyett, hogy
megörökítette volna?
Mikó -magányát emeli ki. Részben
e maganyosssággal, magyarázza páratlan tudását, ismeretanyagát. " Felesége, leánya. fiatalon elhalt, egyedüi élt le majdnem negyven évet."
Félelmetesen
lelkiismeretes
volt.
Nem engedett ki kezéböl irást,
amelynek adatait többszörösen ne
ellenórizte volna. Ha valaki részletkutatások nélkü! vállalkozott összegezó mú írására, máris "a tudatlanság vakmerőségét" emlegette.
Mikó igy irja le · dolgozóasztalá t :
"Geo16gial
rétegekként
rakódtak
egymásra a könyvek, iratok, levelek,
küloolevonatok, újságol<., meghiv6k,
s a tetején macskák adtak egymásnak találkozót. Nem engedte, hogy
a lakásában valaki rendezzen, mert
akkor biztosan örökre elsüllyed az,
amit csak ó tudott megtaláini a rendetlenségben."
.
Kelemen
volt. Egy
el benne.
porladt az erdélyi
nek egyik darabja.
hogy Kelemen
ügye volt megmenteni
lemen Lajos szellemi javaiból fel -

jegyzések fOI"t11ajában gyorsíró segítségével, magneto[o~szalagon. Ke_
vés sikerrel." S fölsóhajt: "A kár
mérhetetlen ..." Vajon miért nem
adta át teljes örökségét? Talán, mert
még nem ellenőrzött másodszor, har_
madszor' ,negyedszer egyetlen törté_
neti dátumot? Vagy nem tette pon_
tosan a helyére a tizenkilencedik
képzeletbeli fejezet második oldalá_
nak alsó sorában a veSl>zót, s a pon_
toSvessző t ?! T lz éve óriási temetése
volt. Több ezer meg nem írt könyv_
oldal szállt s!rba vele.
Ebben az összefüggésben emlitjük
meg dr. Köpeczi Bélának, a Magyar
Tudományos Akadémia [őtitkáranak
megemlékezését régi alma matereró!
a kolozsvári református gimnáziumrói, mely a Magyar Nemzet c, napilapban jelent meg "Eszméltető kö7.össég" elmen. Itt olvastuk a következő sorokat : "Szeretnék itt megemlékezni még valakiról, aki n~
volt ugyan tanárom, mégis nagy szerepet játszott diákéveimben. Kelemen l!.ajos ó, a kiváló történeHudós,
az IErdélyi tMú7.eum akkori levéltárosa, aki városnézésre vitte a diákokat és akinek nagy hatása volt történeti érdeklooésem kialakulására."
A fentebb elmondott szep szavakhoz
még csak annyit teszünk hozzá, hogy
Ke lemen Lajos pályafutását, mint
az egykori kolozsvári unitárius kollégium tanára kezdte. Évtizedeken
át az unitárius levéltár gondos óre
volt és élete utolsó évtizedében a
romániai un itárius egyház fógondnokaként [áradozott unitárius egyhá·
záért.

•

Szemle
~vl

1-8. sdmában jelent meg dYo Ko"dc. Lajos koA TheolócLal Szemle 1975.

Lo~svilrL

unlLárlus pUspöknek Krl~a János halála szilz~ves fOrduLójiln a Magyar
Tudomilnyoft Akad<\mla Nl!prajzl KUlató
csoportja szlmpozlonJiln tartott ér tl!kes
és gondolatOkban gazdag emll!kbeszéde.
Ugyanebben a számban kezdte meg dr.
Benczecfl !.duló, a Magyar TUdományos
Akadémia Tl:\rténcttudomilnyl lnté~eté.
nek főmunkalllrsa "A prédikátor perek
történeti hátlere" C. a lipÓti abszolutizmus adó és valláSPOlItIkájának ösuefllggéselt Ismertető tanulmányának a közlesét. A jele.. szerző nagyapja a koLozsv!\r1
kOlLl!slum tanára l!s bmert unltárlu$ egyháuörténé$Z volt.

Erdekes példákat idéz a 46. zsoltárból.
Amit KárOlyi r~gen "pusztaságok"-nak
forditott, azt az újban Igy olvashatjuk:
Félelmet és csodálatot keltö doLgok.
Nem kell ma már magyarázni azt, hogy
mennyivel világosabb ez a kifejezés
..HáborÚkat szüntet meg" mint a régi
..hIIdat némit el" vagy .. a Mid kerekség~n" mint régen "a föld széléig".

Dr. Keresztúry Dcull akodémiku~t, szU lövárosa Zalaegerszeg d.íszpolgll.rává választotta. A neves Irót ebböl az alkalomból megkérdezte egyik napIlapunk
riportere, hogy ml a következő munka. mely tolla a101 kikerül. Szorgalmasan dolgozom
Z~lnul
c. drámámon,
Or. Wllle m A. VISSER'I \100FT, 11148- hangllott a válasz. Erdeklöd~&sel várUI6$ közötti bekben az Egyházak Vllág_ Juk a darab bemutatását.
tanácú-nak főtitkára. korábban a keresztény IlJOságl é$ dLákmOzllalmakban teve- Az Esztergomi Keren"ny Múzeumban
kenykedett. A holland lal lIaarlembf!ll
szULetetl é$ nemrégiben töltöLle be ~Ie jubileumi klálUtás nyil t meg. melynek
Esztergomba
kiránduló
tének 15. évét. Ma at Egyházak Vllágla- megteklntés~t
n'csának tiszteletbeli elnöke.
híveinknek figyelmébe ajánljUk.
A prat.e.U.n8 ecy hhall UJ blbllafordJ tiu
nyomdáhan van. <l~. MIHUgl1 Ando~ teológiai prOfesszor a7. Evanlll:lLku. ELeiben
Ismertet n~hilny óBZöveUl~gl r~Bzt, ahol
<ol szöveS elll!r a korábbltól. Oevezelh_
k~nt meSáILapltjll, hogy az új fordJU!S
nem leieni tartalmILag mb DIbllát. A
(ordltók nem okUlak mbt, csak mal
m!l&yar nyelven mcg~zólaLtalnl
I~ten
tgelét.

Máltai László: ApaClal Európullan cimü
clkkl!ből IdézzUk az alábbiakat:
... A mo1.Crlallzmus vagy IdeaUzmus
nyJit llIozófllltörténetl kérdések felvetése előlt
kivánatos egy még általá n o~Ilbb kategórlo kérdésének megválas~o·
lása, nevezetesen a sze"ularizdcfó kérdé$~~. Talán
mer t annyira alapvető,
szinte kö~hellyé vált történell Igazságot rejt magában, azért szoktunk
megfeledkezni róla. E szin ten mutath,"
lÓ kl a legtöb\) e r edmény, mellyel ~p czalnk hozzájárult ennek DZ europa, folyamatnllk a hazai érvényesUléséhez s
1ezzel általáno$ erősödéséhez ls, A
lásos mez t " Itt nem kell szégyellni.
m
elemezni kell II megJelen~s~1 és a maga
t~nyleges. hiteleS tört~nell helyére k~
tenni. A p áczai protesL'ns volt. tehát r
~zese a feudalizmus elleni étethalálhk"Ilc
kulturillls szakaszának. Ezen belUl .
vlnlsla volt. vagyiS vállalia a .. poL.!:arság
legbátrabbjaira" háruló kockázatol. Ezen
belUl purItán ~S presbllerlánus volt. t~i,
vetkezésk~ppen
a n~phez leg köze e
álló a demokrácIa okkor lehe/dge' legmagasabb fokdt c~luL tOz6 IrányzathO:
Illrtozott.
szemben az egyházi ura
egyeduralmával.
Tudjuk a reformáciÓ ls mlnlh~
csak eI6'k~pet a kart volna szolgáltatn
a francia forrallalomnak - fettalta saJát gyermekeit. aZ unitáriusokai. szoclnlánuBokllL
anlltrlnUé.rlusokat. APáczai
,
Illáig mdr nem 'utOLt el a va ,I.6S05 gondolkOdáB
tudományos
krlUkáJában.
Mégi. Igen jelenlő' az, amit a polgári

"1

VNI'l'ARIUS f.:Lt:T 11

ludományoss~g

Ja.vAri' cselekedet!. Hn
csu pán IIZ IInyanyelvl Iskol4zli~ra ~s ludomolnyosságrn gondolunk, Cl kell lsmernUnk lIogy Apolezalnk mlndkét t~
ren n? e'uróPIII élvonalban áH a szekulari.o\eló frontj4n. (Ldsd: E<e' ds lrod/lióm 1975. Nn. 21-lkl számdban.)

f'a1"k"s munkáj án"k "ngol fordltá.sán, ~
remélt, h ogy ay. ~z Amerikai Egye~ült
Allamok
megalakulása
k é tévsz"'zados
é vfordulójáu" 1916-ban megJelenlk.

'.'~""
esztendeje alakult meg a RHormátus Vllág6Zö,"et.'l~g. Huszonegy református és presblterlá.nu" egyh;!.z klküldöttel több,
mint hatvanan L ondonb~n
gyültek öSSZe az elSŐ találkozóra. Ma
már t öbb, mint 140 tagegyházat számlálnak tagjaik k özött, köztük a hazai
és a szomszédos országok magyar re~
rormátus egyházaIt. Szepte mber végén
Londonban h4laadó Istentiszteleten en,I~keztek meg a neves évfordulórót.
Sz4'~

Ilerde M6z~a, e gy házunk Icgn"gYOtlh
alllpltványtevöJ e lijO évvel ezelőU szUletett. aeröc Móz s a jelentős ""ercpet j[. !.
szott az 18t8-49. évi szabaClság ha.rcban.
Kel e men Lajos lcvéWlrl munkhságát
Idozl fet és értékelt a z a tanulmány,
mely " Le"él tárl Szemle nemrégiben
saj tó alÓL klkerUlt 191t. ~v! 2-3. számában jelent meg KálnOki Kis TamIls le"~ttáros tollá1:l6 1. (il_J6. lapokon.)
A SJ6fokon lartott Ker eszté ny Béke konferencia fOlyta tólagos bl7.0\tságának ütésé ről egyre löbb külföldi egyházl szemIében
olva shatunk bes~á.moI6k" t .
Az
EvangeUsche
Kommcnlare
k lk(l]dötl
munkatársa az oktÓberi sdmb an irt érdekes hangvételü beszámolót, a Der
Weil' c. evangélikus hetilapban a rajnai
egyhbker ület prasese Lle. Kar, Imme'
sl6fokl
felszólalásának egyes ré37olete\!
kö~lI a lap.
d Uren!
evangélik ns
egy h bközség,
melynek lelkés~el kapesOlato~ tartanak
az lARF-el, u L91~. évi reformáclól cmléknapon a n é met parasztháboru Jelentőséget Ismerietlk az Ifjusági és a rendes gyülekezeti Istentiszteleteken.
i\.

A finn nép Kalevala c. eposza két ko·
rábbl Ismert fordltás u tán most a kolozsvári Krlterion és a budapest! Magyar Hellkon
kladók
gondo?ásában
Nagy Kálmán fiatalon
elhalt erdélyi
magyarszakos tanár szép új. fordításában méltó küls6 köntösben lelent meg.
Ezzel kapcsolatos Ismertetésében a Magyar Nem1.etben RUffy péler visszasir·
va az elveszett magyar 6seposzt czeket
[rja: "MI történt vOlna S mllyen tör~é·
neti érték, nillyen népkincs, milyen osköltészet birto k ába jutoltunk volna, ha
Q mult században nálunk is akad egy
orvos, mint a tlnnek Elias Lönnrotja,
vagy akad olyan nem orvos, . egyenesen
egy unitárius püspök , mint Kriza JánOS voll, akinek alkalma leu volna a
nép ajkán él6 és énekelt magyar öseposz egybeilleszkedö énekeit felJeilY~z
nl. A magyar n"'p ajkán m"'!I virult
ugyan a népdal, Jó emlékezeteben Ot!
komorlottak uok a népballadák. amelyek et Kriza mentett meg, dc már nem
élt, homályba veszett a valamikori magyar őseposz: haló porából nem lehe·
telt föltámm;ztanl."

A Zsidó Vllágkonl\"ru .zu s európai tagozala nyárI ülésén részt vett d r. Selfert
Gé~(I a MIOK elnöke.

Cigány zará ndokla to ! tartottak .-ranciaorHágban, Hollandiában, a Német Szövetségi Köztársaságban és más nyugateurópai államokban él6k Banneux-ben.
Több, mint háromezer cigány gyúlt öszSl'J! erre az érdekes találkozóra.
.\, Neme~ D e m okratikus Köztoi. rsasoi.g egyházfigyl
államtitkárságának a vezetője
1960. óta Halls Seigewasser, aki nemrégiben töllötte be 70. életévét. A hitleri
időkben lóbb, mint Ut évet szenvedett
börtönben
kommunista párH tagságu
miaU. 1950 óta parlamenti képviselö.
An golai születé.ii pü s pököket nevezett kj
VI. Pál pápa négy új egyházmegye élére Angolában. A pápa ugyanakkor a
luandai portugál katollkus érsek mellé utódlásl joggal benszülöU koadjutOrt
nevezett ki, a 48 eves E. A. Mauca személyében.

S\lovje~
egyházak
felhívása,
Plmcn
moszkvai pravoszláv pátriárka keZdeményezésére a Moszkva mellettl TrolcaSzerglJeva Lavra kOlOstorban énekezletet lartottak a szovjetunió egyházI
személyiségeI. A tanácskozás munkájában " katolikus, az evangélikus és más
keresztenyegyházak, valamint a muzul·
mán, a buddhista és a 2sl dó vallási
szervek képviselői vettek részt.
Az é rtekezlet résztvevői felhivással
fordultak az e gyházakhoz és a vallásos
közössegekhez, hogy rendezzenek nem~etközl találkozót, amelyen meg "Itatják
a b~ke SZOlgálatának jelenlegI feladatait. Az érte kezlM résztvevőJnck meggyőződése
szerint a hlv6k világszerte
nem kIs mértékben el6segltheUk a béke
megszilárdulását hangoztatja " felhivás.

VI. )'á l pápa sY.enté avatta az Egyesült
Allamok-bell Ann Scton t , aki 1174-182l Rudolf c sászá r a z unltárJuso król: 1I11":CII
közötti években élt. 31. éves korában Pacurarlu: Az erdélyi ortOdOX e gyhHz
lett katolikus és férje kora! halála után kapcsOlatai Munténlával és Moldovával
nehér. körUlmények kózölt nevelte fel a xvr-XVIII. században c. munkájából,
öt gyermekét. O alapitotta a ma nyolc- melye~ Anlal József ismertetett a HeezCr tagot számláló Szent Józsefről el- . form4tus Szemle 1971. 3. számában. (Konevezet. n6vérrendet, mely az USA-ban lOzsvár) közöljük a következőket:
és l{anadában tevékenykedik . A szen Mihail Viteazul k érle és elnyerte Hutelcsi szertartáson hat bíboros o':s negy- dOl! császártól az
ortoClox
egyházak
ven pUspök vett részt. Az eseményt .• bevett feleketetk e nt" való elismerését.
Ford elnök az Egyesfil\ ÁllamOk törté· A császár azl frta neki, hogy az ortoneH eseményének nevezte,
doxokat, katollkusokat és lutheránusokat türje meg, a kálvinistákaI és ariánusokat (unItáriusOk) kergesse el, templomaikat vegye cl, és adj~,
akinek
akarja.
romá niai orthodox egyház a pAtriárkátus fennál!ásának ötvenedik éVfordulóJa és a román orthoClol< egyház önállóságának kilencvenedik éVfordulója alkalmából november els6 napjain ünnepségeI rendezett, melyen több kÜlföldi
vendég ls rés~t vett. k öztUk dr. Tóth
Károly a KBK főtltkára.
i\.

I}nttárius szen/lk mu n kál jelentek meg
uj kiadáSban k (llönbözö romániai kladókná!. Bahizs f'erene: 13ej~rom a kerek vllágot c. 1929-ben megjelent világkörüli utJáróI szóló beszámOlÓJá.t, második kiadásban a Krlterlon Jelentetle
meg.

i\. l)udape.1I EvangélikUS '1'eol6glal i\.lIft·
démia a Keres>.tény SékemozgQIOm h A·
rom neves személylségé\ avatta dlsy.dOlltorrá évnyitó Ilnnepélyén: A
SulevS:lc:IJ, az OrOSz or thodox egyház killügyl oszt4lyának vezetöjét,
Qregorlo,
Indlat szir metropolltát és dr. CIlIIrles
Qrllll észak-amerlll:al néger pre sbi teriánus lelkészt.
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A /IIagy" rorszligl Evangélikus e gyház
budapest! Teológl~1 Akad~mláJa juhileumi Unnepséget tartott Budapesten a
Deák térj templomban. Dr. Fablny TIbor dékán megnyitója után dr. Pröhlc
Karoly professzor m é ltatta a reformáció
korára 1I1sszanyÍlló intézet molködésénell
UlOl5Ó negyedszázaClát. Majd dr. Almo
T. NI~olalnen heisink! !tnn pilspököt,
dr. Glen G. WUUams-t a~ Európai Egyházak
Konreren~lájának
főtltkárál és
dr. Clarl J. H elll>crget. a LuthcrAnoo
Vllágs~ölle1.Sés: IgazgatÓját
dls2doktortá
avalták. Az evangéUkus egyház nevében
dr. KáldY Zoltán pUspök-elnök Udv~öl
Le az új ClfszdOktOrok"t. Az Unnepségen
és az azt követ6 togadáson egyházunkat, pUspök!lnk képviselte .

Könyvismertetések

Dávid Ferenc utolsó napja
Ha unitarius ember ETdélyben
Déva mellett uta zik: csendes meghatottsággal és őszinte Tészvéttel néz
fel aTTa a várra, amely lIemcsak Kő 
mlves Keleme,mé bal/adája miaU
hires,
Ott Taboskodou , olt I.alt meg Dávid Feren c, vallásunk megalapitója,
aki tiszta látdsával és bölcs gondolkodásóval évs;:ózadokkal előzte meg
azt a kort, amelyben élt.
Ma már az egé.'z v ilágon élnek
unitáriusok, és a d éval v ár az a
Mekka, amelyet lel ki szemeikkel látnak; átélik és értékelik e nagy embernek szenvedéseit. kálváriáját,
Orvendetes jelenség, hogy Dáv id
Ferenc szűkebb hazájában napjaink.ban mind több és t öb b embert f oglalkoztat - nemcsak v allásfilozófu sokat. hanem í r ókat is csodálatos
élete és tragédiá ja.
NemTégen láttuk a televízióban
Pá skón d i Géza drámdj:it, most Ga gyi László ,.A tenger varázsa" cfml1

köntIvének utolsó noveUája (Egyedü!. Dávid Ferenc utolsó napja)
szól Tóla. SOTban utolsó, de 3zámomra a legelső, legkedvesebb. Milyen
nagy szeTe tettel, milyen gyöngédséggel, melegen, puháll nyliL ehhez a nehéz témához; mintha Dávid Feren c
utolsó gondolatai, lelke szállt vol na
az iTóba! Idézi a verset, ameltlet Dávid Ferenc halála előU egy héttel
{Tt: "Csak igazat SZóltam, a hazug
m isz teriumok nak Ellene voltam; e
"bún" hozta Teám bajomat , tppen
ezért lett bÖTtöni éj a. jutalmam
eun majd Amul a kései kOT, hogyha
igaz hite lesz. Jaj, mikor éT máT
véget a vakság és hazugság tsz beli
t ével1/edés és az iires babOna ?"
A haldokló Dávid Ferenc piszok ban szalmán he verve végiggondolja
életét: Wittenbergát, ahol tudását
szerez te, felemelkedését a jdtékos.
ifiú, zenét kedvelő János Zsigmond
fe jede lem udvaTóban ." Az {TÓ enllI. e célzást tesz arra, hogya haladó

szellemű

uni tá1'iussá valt fejedelmet
megmérgez/ék volna.. .
?
Haláláva! megkezd6dött Dávid Fe-

renc ~!ien a ha;Sza. Kendy Sá.ndM a
nagyur, aki mindig ellensége volt _
mou nl/Utan fellépett ellene :$ az
álnok hitszegő régi baráttal, Sland_
ralával együtt Báthory Krlsláf fejedelemmel életfogl/tlgla'!' VáT/Ogságr a
itéltelte.
"Oh jaj! A fejed elmek kegyetlenek!"
,.Oh jaj! Nem vagyok a nyugtalanság farkasa" amint Kendll Sándor
neveze t! ,
,.A halál sem taT t ja az útján fenn
azt, ami igaz. Azt iTtam, ami a szive mben volt, s bizakodva."
1579. novembeT I S,
Magas Dél,a vára. Szikla börtön.
Talón igaz. hogy a mindenkitöi
elhagyott szerencsétlen embernek ez
110It utolsó szava: anyám ...
f:rdemes a könyvet elolvasni.

özv, dr, Kerekes Istvá nné

Dr. Kós Károly: A vargyasi festett bútor
Kolozsvár. Dácia. 1972. 63 p. 12 t.
NépművészeWnk

egyik jellegzetes
színfoltja a népi festett bú'tor, mely
anyagánál fogva nem időtálló, s így
I'okozottan !kellene megőrzéséről gondo&kodni. t:::ppen e7..ért. 'llagy jelentőségű az a kutatómunka, melyet a
szer?ő e téren végzett, s melynek révén Cel tárult egy eddig elfelejtett,
ismeretlen világ.
Erdély szívében. az unitárius VaT Oyas faluban létezett egy népmüvésl'.eti központ, mely e lá raS'Jrtolrta a vidéket a "tulipántos bútoroldkal".
Az egykor nagy hh'Ú mestsrek,
akik jellegzetes művés7.etiJkeJ szinte
iskolát teremtelrt.ek, lassan feledésbe
mentek. Még E}rdély legjobb ismerői
Orbán Balá7.$ és Kelemen Lajos fj gyeimét is elkerülte ez az jelentős
művészi ipari \(özpont. mely szineivel és virágos ornamenlikájával.
megőrizte a magya r néplélek minden sajátsoságát. Példa mélkül áll az
II tény. hogy a bÚotorfestö mesterség
annyi nem7.ed.éken át öröklődött
v.o.lna megsz1lkít.{IS mélkül apáról
fl Ura. m.l.nt a sü1..ó családban. Ugyanaz\';1 mllvészi ipal't fOlytatta 14 nemzed ék, 4 évszázadon át. Magas szintu művészetük éppen ebben rejlik.
h'ott forrás bizonyítja, h ogy.a var\-;Yasi Daniel család hív:t.a át Sütő
J ánO& áCSOL és \estvérőt, Józsefe t
Fla tralvárÓl 1568-oon, Ihogy leégett
udvarhá7;ukat újjáépltséki és bebúto~"tr.'6k. Ug~ a ,:,urgyasi Daniel, mint
. t öSI'égl unll(,,·]us cs..11{ldok vol -

L,I~ á

.,

IU' OP ról rlU I'a s?fl11 a bú~orfeslés
adin meste rfogása. a lIaJátkés-óles , estéke~ receptje, a h elyi szinhasl'.nfllat SllJfltoss.1ga, a dls7..i tés fel-

.r

fog{lsa, a mesterek és (l megrendelők
kialak ult izlése, Szá7.adokon kereszUil n mesterségi és művészi formálódást egyetlen család bi2ltositja.
Igy alak ul t k i a \'argyasi bútorfeslö iskola. mely múvés7.i felfogásban azokat a jellegzetességeket vd-seli
magán, amelyek egyéb vidékek és
népek 'bútorfestészelétő l me3.külÖnbözt.etik. Vargyason II bútordísz.ítés
a festésre alkalmas síkdkra készül.
A kü lönböző mélységű síkdkat rám as7.e rű szélezéssel osztják fel. Az
egyes síkokat az alapszinezés is el"ülasztja egymástól. A k örülkerített
,Jtáblák"-ra !kerül Cel aztan a virágminta, a csokor vagy íü'l...ér mely a
vargyasi bútor fő ékessége. A ker etn€lküH virágmirita kizárólag a rokOkó stílusban marad csak el.
A \llargy·asi mesterek mindenkor
szabad kézzel festenek szimm~u
san. A színek telt szinek és nem árnyékoltak. Az alapszín leggy.akrabban az ún. ,.székelykék", vagy
meggypiros. Más vidékeken, mint pl.
Csikban fekete, Segesváron, vagy.
-Medgyesen és Torockón 7.öld. A vargyasi Sütő család mllvés.urt.ének. jelIeg,..etessége az egysz:erü, de erőteljes
'kompozíció, világos tagolás, nyugodt
vonr.lvezetés, egys.t.erű stilizált formák, a vin'igdíszek. hangsúlyozott elhelyel'kse és a síkszeríi ábrázolás,
Mindezek az erdélyi reneszánsz és
a magyal' népi dfszit6művészel :közös
. vonásai. Az erdélyi l-encS7..ánsz 'klalnkul{lsál'a a b udai ikirályi vál'ból
idernonekült kézmúvesmllvészek tevékenySége halOLt. Ok közvet(tették
az olasz reneszánsz ha tást. Erl'e vezethetök vissza a7. el'délyi kazettás
m cnnYC7.etfestések,
melyek
vinont ,nagy ha.tást leHelt a népi bú-

torCesiésre. Me.gszületi.k .a hires "virágos reneszánsz", mely az Erdővi
dékéken éri el tetőrokát.
Ha avar-gyasi bútorfestészet tulajdonságait összeha!lOOlitjuk a medgyes! és segesvári szász bútorlestés?.ettel, melya-e a szövevényes kompozíció, naturalism törekvések, a kevéssé J\oagolts.1g és a duzzadt formák
jellemz6ek, úgy olrt. a német reneszánsz és germán g6tnka nyugtalan
vonalvezetése ismerhető fel.
A Sütő család bútorfes!.és7..e"tében
lehá t az erdélYi magyar 9tíl l lssajátságok jutnak kifejezésr~. A )eg~~I
lemzőbb a bútorok lapjaln lévo szagJetes kerebekbe helyezett virágdíS7..ek. A cnégyszögSk a kazettás archi tektúlU népies vá]OO7.atát jelzik. A
virágcsokrok és füzérek, melyek.ben
leggynkNlbban a tulipán, r6zsa, szegfú, gyöngyv.irág fordul elő. Mindezek
a ,.virágos renes7.ánsz" kifejezői. .AZ
apró or.namentiktAknál leolvashatju k
miként alak ul át a klasszikus pal me\lt!a dísz az ún .. ,székely koronává", s a. virágtartó nm,phoraból hogy.n n válik Wles,kol"só, bokály, kehely, avagy szív.mdt!vum.
Végül az a ltörekvés, ahogyan .a
l'cndel kezésre álló tkrlOl"múhoz a Vlr~ Ollnamens aLkalmnzlrodi.k, cll tömörség és a szimmetnIa, a magyar
mÚVés7..et legŐSibb gyökereire utal.
Kós Károly könyve nemcsak azért
élrték !]len. egy mAr-már reledésbe~
ment' erdélyi magyar népmúv'n" h
köz pontna 'hfvta fel ;a. figyelmet, ha nem' mel'L me~nft megbecsUlnl azokat a regl és egyszeru népi emlékeket, amelyek a magyar népiéJek. legmél yebb él-tékeit l-ejtik mllgukba.
K a pla yn 6 Sch ey Ilon a dr.
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: Állami egység és
törvényhozásában

az erdélyi
Paul Philippi, ti Délkelet-Európa Társasag mannheiml ü lésen tartott előadásában rámutat: a vallástörténet Nyugat-Európában mindmáig elhanyagolja
Erdély helyét a vallásszabadság t örténetében. Igy pl.
Karl Heussi vallástörténész kompcndiumában azt állítja, hogy a va ll áss~badság Európában elŐ5zör

Cromwell Angliájában született meg. A valóság
azonban az. hogy Cromwell csaknem száz évvel kesóbb hozta meg vallássubadsági törvényeit az erdélyieknéJ, és e vnlláss7.abadság.bÓ.l .mé~ a~kor is kizárta a katolikusokat és az antJt nnt tárlUsokat.
Philippi elóadásaban han gsúlyozza: Erdély máI
1526 előtt bírt olyan specificitással a magyar királyságon belÜl, mely később is, "keleti Svájc" tipusú
szerellére alkalmassá tette. A három politikai nemzet
(magyar, székely, szás?) és a hórom nyelvközösség
(magyar, román, szász) viszonylag önálló és mégis
egymással összekapcsolt fejlődése volt ez, mely már
a xv. szá7.adban a politikai nemzetek egymás közti,
a svájci "Eid genoos2nschaH"-ra emlékeztető szövetségeire vezetett.
Az 1526. és 1541. évi kataszt rófák szabaddá lették
az utat Erdélyben egy nyugat-európaitól eltérő fejlődési t ípus előtt. Nyugat-Európa fejlödése az abszolutizmus felé vezetett, az abszolutizmus pedig vagy
államvallásl involvál, vagy felvilágosult formájában
csupan a vallási kÖ7.őny alapján tudott vallási toieranciát teremteni. Az 1568-71. évi törvények nagysága éppen abban áll, hogy egy. a vallási problémát
nagyon is középpontba állító közhangulat mondla ki
a vaJlásgyako\'lás teljes szabadságát és négy beveti
vallfu>: kálvinisl<l. lutheránus, kat olikus, un itárius
te ljes egyenl6ségét. Vagyis megvalósult a pluralista
egység.
Foglalkozik Phillppi e törvén yhOzás szépséghibájával is: az orthodox kereszténység nem tal1ozott e

~vett
:r.ot~ a

va l ~á.sok

közé, mert a románság nem t artopolitikai nemzetek közé. Mindazonáltal kimutatJa: Erd.ély~n a románság és az orthodox klérus
helyzete IS Javult. 1579-ben a tole ranc ia elvét az
o~h_odox v~lIá.sra is kimondták, ha a bevett vallások
koze nem JS kerü lt. Bethlen Gábor már nemcsak az
orthO<!.0x papság helyzetén javított sokat de r omán
nyelvu teológiai nyomda [elállitását is tervezte
Bethl;n Gó~r kormá nyzása - El""dély történetének
e csucspont~~ alatt befogadták az országba a
cse~-morv~. uJrakeresztelőket, .a t örökországi zsidókat,
majd az orményeket is. és lehetövé tette vallásul~
szabad gyakolósat .
A valláss7.abadság elve végigkíséri az erdélyi történelmet és még a Rákóczi-felkelés jelszavaiban is
közpon t i szerepet foglalt el. Erdélynek a k.atolizáló
Habsb urg- uralom á ltali leigázása óriási viszaesést jelentet t, és ez alól II. J ózsef tolcrancla-ediktuma sem
képez lci.vételt. Ez az ediktum nagy előrelépés voll
az örökös tartományokban, r/lcionális-egységesítö
koncepoióval azonban az eJ.·ctélyi fejlődés szellemével éles ellentétben állott.
A XIX-X X . század törlénetlrásában El""dély specifikumai cgyl'e inkább elsorvadtak : a magyar, román, szász történészek a nemzeti partikularizmus
szellemében kezdték a z ország Wrténetét megírni.
(Philippi elsősorban a szász történész.ek német nacionalizmusát bírá lja.) M a - Kelet-Európa hivatásának
fényében - újra hangsú!somi kell Erdély sajátlagos
szerepét, mint olyan á llamképzödményét, mely az
állami egység útját nem a mechanikus egységesítésben kereste , hanem a pluralisztikus egységben : a
nemzet i egységnek és a világnézetek szabad kibontakoztatásában.
H eidelberger J ahrbü.:her, 1974. XVIlI . 50-65 lapon .
Szalai Pál
•

F.I\IERSON:
A német unitárlusok LiibecIIben tartott közgyü1ésénck Jetvénye

Aranyfényű reggelek
Dalolunk arany...,fényú reggelről,
Dalolunk napsütéses tengerről,
Prérlk.r6l, völ gyekről, szlklákról,
Hatalmas erdei fákról.
Dalolunk szikrózó napsü tésről ,

&s éllet-ndó záporról,
Nikkio Niwano elnököt TokJóban dr. 1\1. Sulherland, chic:\.gói unitárius fakultás elnöke
a Rhi o~so Rosel Kal Fumoll
halljában dis7.doktorrá avalja

Agak közt levő madarakról,
S az eljövendő új t avaszról.
Fordította:
Szlgelhlné 5mb6 Katinka
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1875-1I'6~

,.A: Illel Iluteler,,"
"
IlImbarenéi kikötőben egy Iilmpa
ég • sÖtét atnkal ~nak'ba". EzI II
fényt keresve .Uclanak II plrogák DZ
Osoué felSő vagy al.$Ó folyástról elindulva lAItl'lban.'ne felé. AZ erd6b61 emberek Jönnek elő honUiggyal. amelyen
fájdalomtóL
vonagló asszony fekujk,
méhen kivüli terhessége volt és csak
nagy nehe7J('n slkertllt meSmentenl II
haláltól. Mépem hiába sietett térje és
tiv&-<! UJ:yanazon az ösvenyen. amelYot
az 6sar<16b051 II k6rhA7ba menők taPOStak kl. Azok, akik ellniük JárUlk. szintén nem hiába taposták ezt n ösvényt,
ott VOU a Nagy Feher Doktor és Begltett rajtuk. R/l.lph Waldo Ernel"Wn. az

~

•
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l•
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amerJkalak egyik legnll.gyobb lrola. lilozófuS, költő, unitárius IlLtswnok mondotta egysrer; "Hll ll:!; ember Jobb könyvet IM, Jobb prédlkáclól tartoti, vallY

Jobb egér10gót talAlt fel mint II szomswdja

akkor

há7.ának

DJtajAho7~

InOg

akkor' IS ha ez II hliz Ilz en:!05 közepén
AU.
okvctlenlll ösvényt tlIPOS." Norvégia fővárosa rész,csltette. A nor·
SchweitWI' AIbCr.t /lwk köztll a keve· vég diákok "korunk zászlóvivőjénelC'
sek közi1l való volt. aki életével való· nyllvánltották. Schweitzer meghatódva
ban példát mutatott. E7. a nagyszerű mondta Max Tau köl tőnek, hogy aIT61
fértiu egyedtl1!l!Ó, ritkán meglamétlődő álmodott ugyan. hogy at élet tisztelete
sokrétllséget testeSllet.t meg önmagában. valaha disszertácló--téma lesz, de soha
A vllftg IIsvenyt tapO<! mlllt mowrus· nem gondolta volna, hogy ez a7. eszme
hoz.. mint teológWlhln, a mllvésme~ az egy egész né~ Izgalomba hoz.. ~ ö
orgonák értö éPltőjéhez. 6s Bach vIUlI· még15 jobb szeretné, ha az emberek el,
hatatlanul leg\.ll:ulbb újra felfcdewjé- felejtenék, ki és mikor fogalmazta meg
hez.. Am ez önmagában kev~ 'benne. ha ezt az elvet. $ egyszerilen magukévá
nem StÓlnAnk aITÓl az ö$vényr6l, mOly tennék.
_
a mély~é&e;en erkölCSÖS, pinlllan hu195&-ban a norvég rádiÓ Utján három
manUá5ú orvoahOz vez,et, akinek példája felhivást t.eSI. közzé, melyben a vtJ.ághoz
olyan er6vé vAlt, amely egyesit! a nem- fordul, és élesen eJ.1téll III. atomfegyver-zeteket, s elOSegltl közöuUk II békét.
kísérleteket és a fegyverkezési hajua
Az éleI Ilszletele el. Schweitzer politikáját. Aklsérletek ártaJlak Oly/lll
egyetemea arkölcsének alapelve. :erdekes népeknek ls. amelyek távol élnek az
nyomon kllvetnl, hOgy ennek a cselekvő alomhatalmaktól, veszéJyeztet.lk IlléS'
eUkának kérlelhetetlen logl.kija hogyan hozzá békeidőben ! - életIIket és egész·
befolyásOlw. néhány, kezdetben mcgJ.ehe-- ségUket. Az atomháboI'Ú e. a 5ugáf'l'.ás
tösen $Z1lárd nézetél. ~ miként rejlI>-- aZ<)}(nak az orscdgoknak a tertlletén ls
dllll a világ pol~t.lka\ sorsához valÓ vI- !ehOleuenné teszi :az életet, amelye1t a
szonya. Schwelt:z.erben már 57.á"llildunk háborúban részt sem vesznek. MInden
elején bh./Ilmatlanság ébredt lIttlrsadal· tábornak, és Europa mtnden ol'l'lzá.gárulk
ml folyamat 10glkOjáv.:>l. a btlrokratikus meg kell éIltehle_!Igye1meztet SChwel·
polgárt st.erve7.etekkel és általában a tzer _, hOgy =uk örömben (,a báJW.t·
politikával s1.cmben. Elhatllrozw., hogy II ban már mindörökre ÖSSl'.cron6dott. Ez
vilAg sorslIba való benvatk01~"\sllt az lU· szerinte "úJ történelmi tény". és ezt
lala vAlasztott sztél"ában végzett s1.emé- nem lehet megkertllnl n pOlltlkOb"n;
lyes, ejyénl tevékenységél'e korlAtoua, hlst.en mn nem lehet úgy gyl!:ír.nl, hOSY
'J'!evekenyaéllének helye az őserdő mélyén ne puSi'ltulnánk el közösen.
rejtőző Lambarene, ahol a gaboni Ogoué
Az élet lisztelete, mely felé " tck\n·
tolyó vIIIgyének szenvedő lakosait gyó- te'.nck állandóan Irányulnia kell az.
gyitOtta. El.zo1 az (Ulásponual magyaráz.. hogya népeket egymAstÓl elVálasztó
ható /11. az első plUanatban megtogh.,· kérdésekben a d llntésl nem lehet. többé
tallan hallgatás, IlmOllyel
Schweitzer a hAboroNl hagyni; azoknak békélt társzázadunk legnagyobb ClSEményel mellett gyalások eredményeképpen kell klala·
elment; nem T'f'agoi.ll sem a Nagy Októ' kulnlok. A korábbl Időkben, amikor II
berI Forradalomra, sem a szovjf!t nép- tegyverek hatása még k orlá t01.oU VOlt,
nek a Nagy Honvédö Háborúban aratott a békére törekvés\. mInt ulóPlát győz.etmére és csak azázadunk mAsodlk
még nevetség ull'8yává Ieheteit lenni.
felében. pontosabban az IItveneos évek Ma azonban, amIkor olyan fegyvenlk
elején tIIrte meg e ~erUlet.en is a néma, léteznek. amelyek egyetlen Uticll1le'.ben
ságol. Ogy \.itta, IlIbIlé nem tarthatja emb erek nUmótt semmisithetik meg és
magál tAvol a~ esem6nyek161. hogy az halálos mérge>.ési légkllrt leremtenek. a
élet tlsztelelének erkölcse arra birta. béJc:e Surgetö stiikSégességgé vált.
hogy akt!vsn bcaVlI.tko=6k a vnágpaU'
Eletének ulOISÓ napjaiban ls a vU'g
l1ka CflyUt tG gondjába, az atomvesrely, sorsa nyugta.lanltotta, Ismét s nwdeá'
II nukleár15 tegyve r kfsérlmek és a le- ru ves.zélyröl bes&élt. Még al' t udta
s~erelés problémáj ába.
imi a vietnami háború elleni últakOl!:ó
!~14 október(;bQn meglul.pta a
NObel· tc!hivást. UtolSó levelében reménységét
bl!kedljal 61 19~. november 4·én 0516- teje~te kl. hogy közelebb jutunk a nagy
bll.n elmOndtQ NobC!l·benédét. "Súl4rd célhoz. a vllAgb6ke megleremt6s6hcz.
mCl/gYö'tO<:lélem - Jelenti kl _, hogy el
1965. szeptember 15-lm. eSte 11 6rakor
kell UtaaStanunk a háborút erkölcal In - a pirogák s!k.loltak az Ogouén. lobOgtak
dl!ékok ola!)jAn. mert az az embertC. :l tUzek, és Uteme&l!l\. mint II sziv ve·
Iensé& bGncselekmtlrlyé!lek elküvetéllében rése, dUllörögtek a tam-tamdoliok éli ....1
lnara'~!.al el bennlInket."
.. szomorú hfrt vitték. do1.>O\ták: "Il
SchwehZCI' m(!fj életében n ...m 1000tOl\ Nagy Fehér Dok tor" mCflhnlt.
olylln lInnepségot , mInt arnllyenben öl
Ez éVb,m van szUletésének n~ZI\dlk

a vM,

éVfordulója. Mélységes tiszte lettel adó-zunk a hUSUldik SUUld e nagy tI.a elÖli.
akinek az é$Ulk.amerlkal. unllArlus egy.
ház. több képViselőjével SWf'OB lelki. kll.p-cso"lata voll. Ténylegesen nem lépelt
ugyan kl a lutheránus egyhlizb61. de
mini a sUlbadelvll keresztény életsZlE!m·
letel öntudatos, kllvetkezetes képv1Selője,
az unitárius eggyház 5zel\emvllágához
nagyon közel érezte magát és annak
több alkalommal kitejezésl la ado«.
A vl.lág o~z4gal közUI sokan fejeuék
k.l tIszteletUket bélyegkiadé .... a'. melyek.
ből olvssólnknak bemutaUuk ROmánia .
at NDK és Llbérta postája által Idadolt
ernl6kbélye(teket.
Dr. Kiss J(rlS.er

Külföldi hírek
Dr. Al A g n e w·l , az éf;.zak.1rom;:ágl
sw.badelvG No,,·Subsertblng Chureh oJ
freUInd a1. elmúlt n yáron larlOlt 7.Slnata, 52 évi lelkészi szolgálata e11aTl1 e<ése
ként másodlzben választotta meg mod.,..
rátorrá. D r. Agnew hosszú évtizedeK
ó ta egyháza belfasti gyUl ekezelének a
p a p ja.
bécsi római katoliKUS Uiegy háZm~
gye nyUvam)s<lágro hozta 19'74. évI száma dásA t . AZ elmult évben egyházi adÓ~:
3292
mUU6 sehl.Wng foly t be, álla
ho~.ájárul'S 45,4 mllUÓ schilUng, melye<
DZ AU5ztr1a 65 a Sz.er>u>r.é:k közötl 1960ban létrejött egyezménY alapján fitet u
E 6b bevétel 7.9 millió "chIlIIng.
állpm. 8Y
ételből papi
A~ CSSZe$CIl 382 mWló beV
fl7.(l~kre tl8 mUliót, vIlAg! alkalm~ '
wuakra J2 mllUól költIIttek, ~ épltés!
költségek 55 mmlót emésZtettek fel.
A

Okwnen1kU5 'I'aJlácS.
ek mindegyik keresztény O!Syhá'
melyn
kk l n('m fog·
tagja. hitvallási kérdése e
ár
lalkozlk. Munkater!llete klzárólsg a ~d;
sadalml-pO\\lll<a1
kérdé!;ekben
ada
k6z(1~ egyházi válaSZ k.lalakllása. A TIl'
n'os 1911rben alskUl1. AZ e!mondottakil~
1 onll mondoIta egyi ..
)"onnl"" R<ltleloor"
lÓel6Ddásáoan. ilki most te)e>..,! be leo >I
IIlal tanulmányait a bUdapesti Reform·
tuS 'r"Ológlnl i\ k ndémldn.
A

ms.dagaszká.rl
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........ Az W'IIuh1U11 papi ...... tAdból
~Úrm8wtl ól 5:'Á1geden é!6 MO,.... Elemfr ts öccse. " BudllpB!JI<!:l'l élő Mó~""
Tibor,

"

ko r . Az ilsszejllvetelekre II1/; érdekl6d ő _
ket sze...,tettel Várja az el(lljátÓs4g.
JI. pesll6dnd lyD lekezcl o,," e lmúlt n ó na-

Dr. Zsakó Gyula

pokban két alkalammal SZépen 1410ga loti ö,j.<lZejövetele k e\ tartotl.

18iO-19'l5

bUdapOOtl

KyUl<)l<ezel pre9blt.erc, egymást követve hunytak el, sólyo~
nenvedés ullln.
Hli.tramaradoltalknnk
d~Unle
egyllltérzésUnkc t tolmAcsoljul<.

M6ZC5 T1bon

H usttl

János

budaPOlU

lelkész. Mózes ElCITIérr. Kelemen Miklós
h6dmetl\v4sárt>Clyl lelkész temette.
,4.dorJ'-n J"ntl n ~ u. WenlM Margit ny.
tan'm6 sug. 19-M meghall. Unokáj n és

rokonsága gyb7Aoon
!o,",unk.

őszin te

szívvel osz-

Bencze Márton lclké$z temette

II fsrkasrCtl

t emetőben.

",ln.

uoko. U .... u. kOClordl reform"u!
akinek ,;zülel unllárluSOk ... alUlk és Clll'·
ben ICh,plomunk 81.0m~zédJa volt. o któber hÓ utolSÓ napjaiban elhunyt. Tenu~\ésén a sZOlgdlalOI Bányai ZOluln re·
formátus és Végh MIMl)' unitárius lelk<'sz('k végezl~k.
Gllesirl

f(lzc sgyll rmntl egykori
pre.bUcT 18 éve~ k orában október hó
folyamán elhalt. Nagy részvét mellett
lIajor János lelkész temette f"üzesgyarmaton.

P tth(i bW;i.n ny. pl.l.'lpökl helynök . akI
h OSS~u
t d őn
41 p lI őgycs Endre utcaI
l"tenllsuelelek szo lgá latá~ látta el rÖVid
kórhllzl
ke7.elés után egész"égét újra
visszanyene és feméljUk, hogy továbbrn
l. segi tségílnkre le~.. n,. l~tentl"'.leletek
eIMtfi"ában.
Sds>: JálloS dunfintulI lelkés", ls s7.fimo$
alkalommal szolgMt budol)eSU templOmaink szószékeIn és n Jövőben ls (o ly'
tatnl togja szolgálaIai t .
Szent- I ványi Il ona megkezdte teológIa I
tnnulmányall a" evnngéllkusOk budapMtI AkadémlájAn. tanulmányi elöhaladli"a
proCess1.Ofalnak megelégedésére sZOlglII.

Károly

Palatka Ulrloe 19 ével n y. MÁV műsznkl
ellenőrt szept . 8-án temette Huszti JtInos lelkész. özvegye, gyermekei, uno'
ká l. dMunokál, nngy 5~4mú r okonai és
b/ITtltal jelenlétében az új köztemetilllen. Mindann y Iuknak Istentől vtgas'.tnlódl'ist klv4nunk,
Or. I mreh Dénes ny. k ö:z.jegyzii, egy'
hllwnk tiszteletbeli Cőgond noka OsornlIn
elhunyt. Hamvait Cy(lI1)en helyeztük
örök nyugalomra, ptl8pöktlnk swlgáJata
mellett. Korai laP7.áMánk miatt, érdemelnn lapunk leg!<ö7Al!ebbl S7A~mtlban
fQgunk megemlékeu>l .
budapesti gyülekezet h alottas anyakönYVéneK tanús4ga szerint. legut6bbl
lapsUimun k megjelenése 6 ta, la p Uináig
az alábbi elhalt kedvCfI h'velnke\ teme!.lUk: Sdndor Dénes 57 éves géplakatost;
Utonl Ké.roly
éves telepl térmestert ,
Velró Jómel 69 éV(lll; ny. U7.em.1 asl;\al08t.
Podl Sjmuel 13 ~ ny , ~ztlgyl tŐla'
nácsost; Felér Edlt 22 éves egyetemI
hD.lJgat6t; Szd.: Jánosné 8z . Paál JuUan.
na szA7.halombattal l.:Ikos. 58 éves háztanásbeUt; BadóCllI Béla 74 "'ves nyugdlJMt; Öl". M!llk. L Asz.lóné Sz.. KO"de.
M'rta 6'1 éves h'zta násbelll; IhmlaiVII
Albenné u. SzO!gQ. R 6za 81 éves háua ...
tá5llellt; Pekete SándOr
éve.~ nyugd/.
lasl; BORC:n Feren c 71 éve:s nyugdfJa8
kereskedőt;
LUe:I"ol
Cyörgy 83 éves
nyugdfj/lS MAV vllltóke:r.elől;
Pdlffy
GyUla GS éVell kovAcsme/ltcrt; PJ"k,,~
[)én ..... 69 év ..... ny. cl!)éBunestcrt,
A

7.

Kunrlrmlieió U(íd n,e7.lIvlislir hC lyen . Oszszel Ilensőséges családi IInnep kerméb(m kerOl! sOr Kiss M:írla tos Kelemen
EnlkO
kontlrm :lc!ójára. MIndketten Jó
felkészUltséget mutatva leltek hItet unl láriu... egyházunk tanltásolnok Ismerete
(elöl.
Ke resz telő Szel:eden. Az őszI hálaadó iste ntisztelet kere tében
keresuelte meg
Kelemen Mikló s lelkés~
NyitraI ZsIgmond és Sóvárl Kat/llln IkreIt, Katalint
~s KrlszUn:it. A háloodáSl'o egybegyalt
IlyOlekezet örömmel o~"toZOt t a b Oldog
~zUlók örömében,

Dr. BOros G yö rgy k.olOO'.svArl unltártWl
p ilspök - 1923-l938 - unokája. az Egye ·
.'lilit Államokban 6UI Fl6r\á.n ' TIbor köl!.6
Ó:II We ... ' s Zsófln Iel\nyo Aranka, néha!
~'eronez JÓZOOr pllBpllk k:ltéJáb6l kéo>zü[t
rol konflnnáclójAro <'lll dr. Szent-Iványi
Sjndor runerlklal unlUl.rtus lelkéf.;:z elÓlt
feLkÚ!lzUI\.S(-gérOI szép orCdménnyel tpnÚl<ágol telt és elsO "'.ben vett úrvnooorAt erdélyi szoká.~ IIzcrtnt.
Ul,pwlk oh·a.sóh
érteliftJIlK , Jwgy n
POSUI KözpOI\tl Hlr1ap l roda az 1.976,
évI, évi 36 rortnt08 előfizetési. cUJat az
'd6ft a klkUldöll nyuglák alapján aZ
eg{sz ovre. egy alkalommal 6~etJ be.
K~Jük olvasóink 87.1v<!tl megérth;ét. Aklk
o poota' ké:zbeslt.6knek o 36 fo.rlnt el6(lzetaéfll dljat ..em f17.ették bo _ távol·
létOk, vagy mlwl Ok mlDtt -, de lapunklIt továbbrn ls O!vasnl 6haJtJ4k,
k6rj anek 6ze,.keO'lztIlo<é!;Unktó! <:fIek,klapot ,

UN I TAa l US eLET

'I

Aldoll "',yen
keUle!

<lr'la

IwoUa ln k

Hírek

A t orockói sUirmaUisú, Kolozsvárt so:(lletelt dr. Zsakó Gyulo ny. törvényszéki
tanáC!ielnök, egyhá"-l tanáC608 hamvaIt
okt. IS-án a FarkasrétI lemctOben. kOnlbban elhunyt testvérbátyJa: dr. Zsak6
István sírjában helyeztUk örök nyugalomra, dr. FerenC>. József püspök SZOIgálat4val. Dr. Zsakó Cyula emlékezetét
több Irllnyú SzakIJlai munkál mellett a
kOIOl.5vllrt hll2.Songárd! lemetO unltártus
$lrkövelr61 egyik dláktárdva! kö%Ösen
készitett, körtlltel<tntO és $z6mos, azóla
már megsemmisUlt s tremlék adat:llt Js
IsmCl101ő munkája lInI.
DMopJa , Zsak6 I~\Ván lorock61 bányAsz és váTOlibir6 mentette meg városá t
184a-t!l-ben.
J::desapja Ismertett<!
meg J ó kai. M ón auol a torockől vidékkel és tönénetl er;.eményekkel, melynek
alapján oz unltártusoknok 1.5 emléket
álUtó "Egy az ISten" e, regényét fr1a.
O?vegye, két gyennllkc, m(!Jl}'e és veJe. és k"'t UnOkája gyásUiban a nagy
sMmú és ldterJedt rokolUlágglll cgyOtt
egyha~u nk 6szlntén OSztozik.

eml ~

I',hkindi C ha, Vend(;rdr elma dr'mAJ't Lengyelonlz611 dnimalrodalml fOly61rata - a malói _ CamUla Mondral
álU!etésében közl:llte. " fordlt6~t P e ter'
dl Nagy Lá$zlÓ IIl ajl"ynr dr;i.m" 1973- bpn
clma eso;zéJe k '~érl. A DIalógban meg_
Jelent magyar ulnplldl milvck kÖ •. U! 42
utlobbl években n lengyel 6zlnlu\7.ak
már n"éhényal mll~orukrn (a •. tek. L.ehelsélle.~,
hogy a Cdk v~goapJal 1575-001
adanskl
bemutatóján k/vIII
pásI<6ndl
dr6má!6nak lengy e tora>.áat premIcrjére
i~ ..o r kerUl Irjs n'. I:lcl és Iro4nlom

Laptulajdo nas
II \\IarY4 rorsdl: I Unlt'rJus El:y bú
l'elelO, szerl<entO él kiadó:
D r. Fe r enCI .J6znt
10$$ uudllPes t. V. Nagy Ignie U. 4.
T Áv.!>,: 1I 3-otl .
A surkentO b lzotts ' r laijal.:
HaJor Jáno. ~. H~n eze \\I'rton
TerJen U a \\Iagya r Po. ta. EIOflu thet6
bArmell' pMtahl vatal n AI, a p o ..a hlrla pIb'~telben b
• p osta KO~po nU HIrlaP
I rod' n " (KW 1_ B uda pell V., .J6u e!
N'd or t~ r I .) k llavetJenlU n,y posta u ta tványo", va lamInt ÁtotalA.... , a KHI
U$-tG UZ p~nzto .... al m f Je 120nim6ra.
Evl cl6f12ctést díj 36,- torJn t
Kll lföld .... évJ U , - t orJnt.
INDE", tUt!
1S.!1I1J!'~

zrfu.yl Nyomda, Budapes.
. ' e telGJf vezetO: BOlr'r IlJIre vezfr ll"

